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ולבריצחק
 :המרדיםהסתדרותמזכ"ל

אתמקדישיםאין

לקלוטכדיהתקציב
תלמידים 600י 000

עולים
חלקההתחלהאפשרנווכולליםלאומייםשיקוליםמתון
שנתפתיחתלעיכובסיבותהרבהישנןאבלהשנה,של

פרצותבמספרלוקההחינוןמערכתתשמ"ב.הלימודים
התקציב.קיצוץהעלייה,קליטתבעייתדאגה:מעוררות
שיקוליםידיעלומווסתתמאינטגרציהבורחתהמערכת
ואםרצינית,בצורהלהיאבקישהאלהבתופעותפוליטיים.
אובשביתהשנפתחייתכןזו,במדיניותתמשיךהמערכת

בגללארגוניותשביתותנקטנוקודמותבשניםבעיצומים.
בעיותבגללהסנקציותיופעלוהפעםהמורים.בשכרבעיות

וחינוכיות.פדגוגיות

במהלןביותר.האקטואליהנושאהיאהעלייהקליטת
שלאלתופעה,עדיםאנוהאחרוניםהחודשיםשמונה-עשר

אלףבשש-מאותלטפלכדיהתקציבאתמגדיליםשלארק
הנוספים,המוריםאלףובשנים-עשרהנקלטיםהתלמידים

 .משמעותיבאופןמקצצים-להיפראלא
בממוצעישכיתהבכליתר,בצפיפותמאוכלסותהכיתות

הכיתות.ביןאחידאינוהפיזוראבלחדשים,עולים 20%
הממשלההשתתפותהייתההאחרונותהשניםבעשר

 . 85%- 86%החינון,תקציבבעלותהמקומיותוהרשויות
מתחמקתהממשלה . 1001nההשתתפותירדהבתשמ"ב
שונותבדרכיםטילה.ומחינם'חובהחינוןחוקמביצוע

שקנייתםלמשל,הלימו,דספריההורים.עלתשלומים
אפשרותאיןשערורייה.הםעתק,בסכומישנהמדימסתכמת
המתחדשותהמהדורותבשלהכיתות,ביןספריםלהעביר

שהתלמידיםהעבודה,חוברותשיטתובשלגבוההבתדירות
 .בתוכןכותבים

"הנשמהמכנהשאניהשעותלהורדתגםהביאוהקיצוצים
גםומוסיקה.אמנויות,כמוהחינו,ןמערכתשלהיתרה"
בצה"ל,לשירותהכנהמיני,חינוןסמים,-ההסברהנושא
רביםספרבבתיהיוםמועבראףאלאמתוגבר,שאינורקלא

פורמלי.הבלתיהחינוןבמסגרת
אינו-ביוםשעות s-6שלקיצוץ-בשעותהצמצום

שומעלאואני ,בעולםמדינהבשוםכאלהמדיםלמימגיע
כמומשרדו,תקציבאתלהצילונאבקזועקהחינוןשראת

למשל.הביטחוןשר
לתופעהעדיםאנוהחינו,ןכשרלכהןהמרזבולוןהחלמאז
כמוחדשנייםרעיונותבאמצעותמאינטגרציהבריחהשל

כדיעושיםאנוההורים.שיקוללפירישוםאזוריפתיחת
משרדשלתפקידובחירה,בפניסגוריהיההרישוםשמערן
משוםהחלשיםהילדיםאוכלוסייתאתלטפחדווקאהחינון

מיישחזקותסוציו-אקונומיותמשכבותהבאיםשלילדים
פיתוח,אזוריעלתמידאגב,דרךהזה,בענייןמדבריםשדואג.

חלשות.אוכלוסיותישהגדולותבעריםשגםלדעתצריךאבל
מאמץלעשותוישגדלים,השונותהאוכלוסיותביןהפערים
גםלצערנוהמקבלבהזדמנויות,השוויוןאיעללהתגבר

עדתיות.קונוטציות

הפוווטיזצוה.כאמורהיאהחינו,ןמערכתשלנוספתבעיה
בפנישניתןכמהעדלשמרןשישמערכותשלושיש

אבלהחינון.ומערכתצה"להמשפט,בתיפוליטיזציה:
פולגטיים,מינוייםויותריותרממנההחינוןמשרדהנהלת
להתייחסבמקוםמסוימותלקבוצותעדיפותנותנת

לכישורים.

שיפוריםלהנהיגהצלחנווהבעיותהקיצוץלמרותזאת,בכל
רביםלתחומיםהרןבגילילדיםלקרבשמיועדיםבמערכת,
לכיתות,מחשביםהוכנסוהאחרונותבשניםומגוונים:
בעידןלתפקדהילדאתהמכיןביותרמוצלחפרוייקט

הלימודיםבשנתכברשתופעלחדשה,תוכנית .המחשבים
מדעבנושאיעוסקתוהיאמיס''ט',"תכניתנקראת ., nהנוכחי

הלימודיםיוםלתוכניתנערכיםאנוכןכמווטכנולוגיה.
ומייחסיםלשפר,משתדליםשאנחנונוסףנושאהארון.

-האישיתההתייחסותנושאהואעליונה,חשיבותלו
ושובשובזאתמדגישואניולבעיותיו.לתלמידהרגישות

 .המוריםבפני

מערביתמדינהלהיותרוצהישראלמדינתאםלסיכום,
שהיאכפיבחינוןלהשקיעעליהמפותחת,טכנולוגיהבעלת

אוצרותלנואיןהעיקרי.המפתחזהובביטחון.משקיעה
 •אותו.לטפחוצריךאנושי,משאבלנוישאבלטבע,
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שעה•לפי

תרבותאיננהזו

ומנחםמירוןדןברי · 1 · 11 ~ כתגובהשהופיעופרי' 1 · .

ואורדןשללמאמרו
שללספרותהמוסףב"משא",

ראויים ,-23.8.91בדבר,עיתון

הערתועםיחדאולילתגובה,
 .מוקדגבריאלשל
כאמור'שבאו'דבריםאלההיו

ואור'שלדבריועללהגיב
האחרוניםלגליונותשהתייחס

"עב-ושלקריאה""סימןשל
איני-התקפההיוווהםשיו",

כלעלאךמתואמת,אםיודע
אינ-קבוצהשל-חזיתיתפנים

לנכוןשמצאאדםנגדטרסנטית
אובזכותשפרסם,מהלפרסם
המוזכריםאשרכתבי-עת,בגנות

עורכיהם.עלנמניםכאן
הםכאן'מהמוזכריםשניים

אחדגילי.בנייותראופחות
ודאיהכלאךממני'צעירמעט

לאשניםשלפניכמוני'זוכרים
הכלעדייןסברוכך'כלרבות
לה-לאלמבוקרהראוישמן
הבי-דבריעללמבקרשיב
שכךחשבואזשלו.קורת
אך .יותרקצתהגוןוגםאצילי
התנהגותלבקשמוגזםזהיהיה

הניא,-בעידןכזאת"מיושנת"

הספרן-והיחצ"נותז'ורנליזם

גםואולימעטים,לאבעיני .תית
הכותרת,עצמם,המגיביםבעיני

חש,-האותיותוטוריהתמונות,

הספ-היצירהמןפחותלאבים
עצמה.ודתית

קייםהזה.הקטןהאבלא;י,אבל,
מתקנתעניינית,תגובהביןשוני

דבריעלוישרהדיוקיםאי
התשובהזכותניצוללביןמבקר,
יחסכלחסרתהשתלטותלצורך

הגלידן(ראההבמהשטחעל
וניצולו ,)"אשמ"שלהאמור

ניסיוןבאמצעותולבצעמנתעל
עללהשתלט"פוטשיסטי"כמו

כולה.העבריתהספרות

עלידלגלאשהקוראמקווה,אני
המליםעלהסוגרותהמדכאות

כינוי-פוטשיסטי""ניסיון

בהחלטאבלאולי'מוגזםמעט
רצוןהשלושהשלבדבריהםיש

לאי-ש"זוכה"מהשרקלקבוע
צוותאנשישלמ~טםחיובישור

הפג-בתוךייכללהנ"להתגובה
הם,העברית.הס~ררתשלתיארז

מפתחותאתנושאיםהם,ורק

אתנושאיםהםורקהם .השער

בכוחםורקבחגורתם.החותם

האי-אתהגושפנקה,אתלהעניק

נכלללאומהנכללמהשור'
העברית".ב"ספרות

מכברזהויתרוב"דבר"גיבושונות.עלהטרוגניות,על

המרקםבנושאאמיתידיוןעלכתפי-בזרמים,השונותדווקא
הישרא-ההוויהשלהתרבותיבטעמים,גםפלא,זהוראהסרת,

תרצואםהאחדות,אתיוצרת

 .ניגודיםמתוךאחדות

ועלהוגה,יוצר,תרבות,אישכל
שמתיימרמיוכמהכמהאחת

יודע-תרבותימנהיגלהיות
כזאת,תצפיתעמדתלתפוס
ולהעריךלראותניתןשממנה

כולה'היצירההיווצרותאת
תצפיתמעמדת .תהליכיהעל
פועלשאינואמיתי'משכיל .של

מאמראורשימההערה,לית.
בעיניהםפעםלאעדיפיםשיווקי

קורהמה'לבדוקכןניסיוןעל
 ...האחרתבגינההשכן'אצל

לוויכוח,אכנסלאזוברשימה
שטעןבמהואורדןצדקאם

ו"עכשיו",קריאה""סימןעל
נקודהזובעיניצדק.לאאו

לחת-ליחשוב .לחלוטיןמשנית
התאזרחהשכברתופעה,עלריע

שלניסיון :לגנותהושישאצלנו
בידיהםליטולמעטיםאנשים ניתןוצרים,זריםמאינטרסים

יצירהאיזולקבועהסמכותאתכאןשנוצרתהיצירהאתלהעריך
מ"הספ-כחלקתחשבספרותיתוזרמיה.רבדיהכלעלועכשיו,

הניסיוןלא.ואיזוהעברית"רותמנסהשהואמהבאמתהואואם
בהגזמהמעטלושקראתיהזה,להציעמסוגלגם.הואלטעון'

באמצעיםנעשה"פוטשיסטי",בת-הזוגית,עתידית,פרוגנוזה

רק-עיתוניםניצולתוךאלימים,אישהלאומית.התרבותחום
כשכלמו"ליות,מערכותתורות,יודעכאלה,גםוישכזה,רוח

המט-כאשרכשרים,האמצעיםבליאינטלקטואלייםחייםשאין
חוץ-לעתיםהןהסופיותרותגםשונות,לעמדותסובלנייחס
חוץ-ענייניותכלומרספרותיות, .לתפיסותיומנוגדותהןאם

איננהזו .הדיוןנושאמבחינת

 • .מסרכןרזהתרבות,שה-כפישהגיבוהאנשיםאבל

משהורקלאישהזהבמצב
אסתטילאמשהוסימפטי'לא

יותרגםאלאהענווה,שבחוסר
הזאתבהתנהגותיש-מכך

כפירהזו .תרבותיאנטימשהו

התרבות.נורמותבעיקר

מתבססתתרבות,כלתרבות,
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'!:':,: 4 :iסיפוריאתקראתי~שר ו
אוטהשלהזהבצלרפחי. 1[

כבירורנזכרתיפאודלי
האשק,יארוסלכשלככתיבתם

(ואוליקונדרהומילןצ'אפקקארל
אתאףאליהםלצרףאפשר

הדיפלומט-המספרידגןאביגדור

כצ'כוסלובקיהשגדליהישראלי
הספרותכרכיעלוהתחנך

שפאודלמפנילאוזאתהצ'כית).
מפניאוכמוהםכדיוקכותב

לבינםכינוהשוואהשמתבקשת
לעצבוכיכולתהאמנותיכמישור

הקרבהכזכותאלאדמויות,
אנשיםאלוהגישהשכתכנים,

מהותכמעיןשמקורןוהוויה,

כמוהולכולם.המשותפתצ'כית,
 rהאמיהחיילכעלכהאשק,
פשוטהחוכמהמגלההואשררייק,
כסיפוריוהמתוארהעולםכראיית

עממיכהומורמהולהחוכמה-
שווייקיתכהשלמהגםואולי
הואצ'אפקכמו ;הקייםעם

מעודנתהומאניתגישהמגלה
רצוןהאדם,אלורגישות
השונים,הקיומייםכמצביםלהכינו

כמידהמתייחסהואותכופות

לחולשותיוסלחנותשלרכה
מילןוכמו ;והגדולותהקטנות
כישוב,לנומוכיחהואקונדרה

אירופהמזרחשלכעולמהגם
לכתובהיהאפשרהקומוניסטית

שלהכללימהזרםלהינתקאחרת,
ו"כיקורת"מזהחיוביים""ערכים

ניסיוןתוךמזה,עצמית"ו"כיקורת

מחש-"פרטיים",רגשותלהביע
אינדיכידואליסטיותותחושותכרת

 ...פניםהעמדתכלאכתכלית,
כאמור,כאן,ישוראשונהכראשאך

חיפושצ'כית,מהותשלשותפות
קי,-וסימטריהפנימירוגעאחר

כאשרגםפילוסופית,כמעטמית,
כצורתוכיותרפשוטהואביטויה

אפשרכךרקכיייתכןהחיצונית.

אינהשלכאורהעובדה,להסביר
אוטהשלכסיפוריו :להסברניתנת
שלפייחסית,צעירסופר-פאודל
חייומשנותכמהכילהעצמועדות

ושלחנפשלחוליכבית-חולים

דווקא , 43כןכהיותוכנפשויד

הראשוניםסיפוריו!;(רסוםאחרי

וכלסימןכלאין-והצלחתם
אודיכאוןחשוכה,לפנימיותעדות

סוגכדבריויש-להיפרייאוש.
בהירותשפיות,שלאופטימיות,של

לומר,כוונתינעורים.רתוםכובשת
גברההנזכרתהצ'כיתשהמהות

הנ-בעיותיועלככתיבתוכנראה

והביאולכסוףשהכריערהופשיות,
 .-1973כלחייוקץ

השלישיכנםהיהפאודלאוטה
פרפרכשםיהודישלוהצעיר

לא(כמותונוצרייהצ'כיתושל
היה,-כהלכהמשפחתוהתחשבה

המתרגמתלנרשמודיעהכפיריח,
הקצרהכאחרית-הדברברנדירות

כבית-העלמיןנקברוהואלספרי
קבורשכרכפראג,החדשהיהודי

ככתבעבדהואקאפקא).פראנץגם

סיפוריואתלכתובוהחלספורט
ודייגיםדגיםעלהאוטוביוגרפיים

כניושלשלועיסוקוכעקבות
אובססיביעיסוקכדיג,משפחתו

המע-נעלה,למטרהההופךממש,
 .האנושילקיוםומשמעותטעםניק

ים,כצ'כוסלובקיהשאיןוכיוון
 .נהרדגיכצידשמדוברברור

שרכיםהקצרים,כסיפוריםקריאה

מבהירהלמדיימשעשעיםמהם
שזיקתםאנשיםישכיפתאום,

ושהיצוריםיכיותררכהלדגים
חשובמקוםתופסיםהחלקלקים

הסי-לכתיבהמעבראולםכחייהם.
לנסיוב,-מעברדגים,עלפורית

-,הכסוגיפאודלשלבקיאותו

ידיועלהמוגדריםהשונים,גים
וכמראם,כהתנהגותםכאופיים,

מגלהשהואהרבהענייןבולט
לעתיםנדמהכיעדאדם,כניכלפי

עילהאמצעי,רקהםשהדגים
אנשים.שלוהארהלהתייחסות

ואחיואמויאביוגםזהלצורך
המסייעלהתכוננות,אובייקטהם

כלהספרותיים.הגיבוריםליצירת
דמותגילהכילושנראהאימת

לחשיפההראויהיענייןמעוררת
אתמסתירהואאיןולתיאור,

המע-מקרהלמשלהתפעלותו.
ידידפרושק,קארלוהדייגבוראי

הילדיםכפיהמכונההמשפחה,
כמונהדרישפםלו"היה : ,,,;,,,

נאה.גזרהוגםצלולוקוללפרש,
 .שכעולםדברכללעשותידעהוא

לכשלפרות,לחלובולזרוע,לחרוש
למצואמתפוחי-אדמה,כופתאות

לעונה,מחוץגםפטריות-כובע

לק-גואים,כמיםאנשיםלהעכיר
להצילאיילים,לצודסלים,לוע
לתתשקפאו,חייםוכעליאדםכני

ידעוהוא-בפרצוףלטיפשים
כמיםהעכירפעםלאלצחוק.גם

עםפליכרטהמיילדתאתגורפים
ידעגםוהואשלה.הצמודהתיק
היהירחכלילותלדגים.לגשתאיך

להםחוסםהיהצלצלים,בהםתוקע
אותםלוכדכמלכודת,המעבראת

'שרק',המכונהקרסיםכמחרוזת

תופסהיהגםהטובהרושםולמען
גביר".כמוכחכה,אותם

כר,-סדרפיעלמובאיםהסיפורים

זמניםלפימדורים,כארבעהנולרגי,
העולםמלחמתלפני :ותקופות
אפ,-היוהדבריםכאשרהשנייה,

כזמן ;שלווהבורגניתאווירהפים
האבכאשרוהשראה,המלחמה

עלנלקחואוטהשלאחיוושני
הוא,ואילולמחנות,הגרמניםידי

הנוצרייהאמועםנשאריהילד
הניסיון-המלחמהאחרי ;ככפר

החייםואלהמקומותאללשרב
מירוץ-האבמרתואחרי jשהיו

השינהשערותוהופעתהשנים

הממ-הכנים,כראשיהראשונות

שלהם.הדיגכהרפתקרתשינים
אתהחליפהפרפרמשפחתאגב,
לאהמלחמהאחרילפאודלשמה
אלאיהדותה,אתלהסתירכדי

לגרמניהשנאהשנותשכאותןכירון
 .גרמנישצלילומשם,חששה

כסי-מוזכרהאבשליהדותועניין
הבלטהכלאעקיפה,כדרךפורים
נאמרהמקומותכאחד .כלשהי

שהואמשוכנעהיה"הואכייעליו
מאמאטוביותרכעסקיםמכין

וכאותוהנוצרית".משפחתהוכל
"שאפילוככעס,האםמעירהסיפור

אבא,שלשלומרמאנשיילרוטשילד
מדי".יקרהערבארוחתזרהייתה

דקה,כהכנהמתוארתהאבדמות

כלאגםאךיכהומורכרגישות,
אדםעולהעינינולנגדמשוא-פנים.

גבוהה,לאתרבותיתרמהכעל
חול-כידישכרילנטיותיו,משועבד

והנהייההדיג,-ותחביביושרתיו

חסרלעתים,תמים-נשיםאחר
וכהיאשליותיועללהתגבריכולת
מצטייןכמסחר,כשרובותכעלכעת

ולשכנעסחורהלמכורכיכולתו
אישי.קסםוכעלקונים,
הע-קורישלההצטלבויותככל
להפיחפאודלאוטהמשכיללילה
אס-יסודותכעלפיוטי,משהו
להמ-כשרונולעיןגלויתטיים.

יכיותרפרוזאייםדבריםאףחיש

יפיםגםאךפשוטים,שיהיוכאופן

לתיאורלשונית-סגנונית.מכחינה
ילשולחןהמוגשדגיםמאכלשל

 :פיוטיתלוויית-חןישלדוגמה,
אתהעץממחסןהכאתי"אני

מונחיםשלי,הזהבצלופחינבחרת
כחול-כסרטקשוריםמגש,על

כפיספרטה,כצבעיצהוב-אדום,

כנפשי .ינאוךפראנציאותםשקשר

כמצילתיים,היכרחצוצרות,תקעו
שאבאידעתיהללויה.קראולכי

אני,אותםשתפסתימפניישמח,

אותםתפסכאילוהיהוזהכנרי
אתהנחתי .טעיתיולא .כעצמו
וקישטתיאבאלפניהזהבמגש
מספרדילימוניםכשלושהאותו

צלופחיםעלמהכיס.שהוצאתי
לטפטףחייביםכהלכהמעושנים

יהיהלאאחרת •לימוןמיץקצת
יהיוולאאלוהיטעםאותולהם
קרנינפלוהחלוןדרךשירה.כמו

המגש,רקולאהשולחןעלהשמש
לפתע .כפזנרצצוהצלופחיםגם
אוהמלכותכתרכמוזהוביםהיו

 .תות-אנך-עמון"אוצרות

ברנדירותשלהעבריתרגומה
כין"לתמרן"ומצליחמאודיקריא

שלהישירההריאליסטיתהמסירה
כמעטיאפורהיומיומית,הוויה

גםישאך .שכמקורהפיוטרוחלכין
לעבריתמעטחוטאתשהמתרגמת

יכלשהועממימבעעללשמורכדי
לאדוגמאות .כמקררקייםשוודאי
לאככרשטייהראד"אכל :חסרות

כסביבהאיןדגים.לדוגאיפההיה
"היה ;הגון"נחללאאףנהר,לא
הברכהלידהשהותאתלקצרעלי
כאלהאיןאולם ," ...ניתןשרקכמה
כהנאהממששלפגימהלפגוםכדי

כסיפוריוהקריאהשמסכההמרובה
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טנאישלמה

ליריקה

יהודיולחט
בשירי

שמיר

 •מפריםביקורת

 •שירה

אניהספר'כותרתעםיד' ··? : .

 :תהייהעללהשיבמנסה ··
אולשירים,ייחודישהאם ••
לנוהיו ?פרוזאיקןשללשירה,
ושירהשפרוזהרבים,לאסופרים

ביא--אחתבכפיפהאצלםדרו

שטיינברג;פרישמן,שניאור,ליק,
שכתבומספריםהיומהםיותר

שכתבומשורריםאושיריםגם

אלתרמןמחזות.אוסיפוריםגם
טביבמרדכיהאחרונים,ביןהיה

שמירמשההראשונים.בין-

הראשונים.אלספקבלישייך
חיבורשלשנהחמישיםלאורך
לפעםמפעםשמירפנהפרוזה,
רובאת-פינת-מסתורלאיזו

לזמר-בפסבדוניםפרסםשיריו
איניואםשירה.בלשוןמשהושם

שלשיריהםלהכללתדרךמוצא
שמירמשהלשיריהרימספרים,

טיפוסישאינומשלהם,מיוחדאופי
השירה.משדההעולהלצמחייה

גםומעטבעיקרהראשוןבפרק

שי-כרונולוגיתשמבחינהבשני'
הפרוז-שמירכאשרנתחברוריחם

גיבוששלבתהליךהיהעצמואיקן
במגרשיותרעדייןמשחקהוא-

המסורתבסימניהמסומןהשירה

השלישימהפרקאולםזמנה.של
והניבניצחהפרוזאיקןכאשר-

הריאליסטיהסיפוראתדרך-קבע
השירהגםהחדש,הארצישראלי

משילהואאחרת.נעשיתשמירשל
ומשחקהפייטן"חובות"אתמעליו

חופששעיקרםאחרים,כלליםלפי
דיבורמכבלים,שחרורגמור,כמעט
סימניהםאלההאם .יותרישיר

 ?פרוזאיקןשללשירההייחוד

כפיעצמם,בשיריםשאגעולפני

הרקע,עלהערהעודשהם,
מושבעשפרוזאיקןבעובדהשהלא
ישראשון'שיריםספרמפרסם

שמכירלמיאפילוהמסקרן'מן
-,משמירהשירים.שלחלקםאת
שלהכרונולוגיתהמסגרתאתגיש

מנסיםכלל,בדרךמשוררים,הספר.
מצבת-השעה,שיריהםאתלהוציא

מחלקשמירבני-בלי-עת.לעשותם
כלפרקים,לחמישהשיריואת

 jנוצרושבהןבשניםמגודראחד

כתיבתוותאריךשירכל :כןעליתר

תיאורךשדווקאהאפשר' .לרגליו
במובן-מההואזהושלםקפדני

הפרוז-שלהאצבעות ·טביעתפרי

מספרבמודגשהואשמיר ?איקן

בהיסטוריהכתיבתווגםריאליסטן'
מספרהריאליסט .מכךחורגתאינה
המדויק.הזמןכתוךסיפורואת

מדויק,מקוםרקלאישלסיפור
מת-העלילהויום.שנהגםאלא

אפוא,אפשר,בזמן.ונמדדתרחשת

לנומביאהמכלולבראייתכי
אלאסיפור'עודשיריובספרשמיר

שהואוכיוון ?בשיריםשהפעם

הא,-אתאולימשהו,לנומספר
אחרת,מזוויתשלו'גרפיהטוביו
התרחשהמתיברורשיהיהחשוב

 .תגובהכלומתיחוויה,כל
מתחלק,הספר :עצמםהשיריםואל
איןשהריהסתם,מןכמתוכנןשלא

קדימהלאמהלך-חיים,מתכננים
חל-לשנילאחור,לאובוודאי

הכוללהראשון' :עיקרייםקים
הראשונים,הפרקיםארבעתאת

היפההשםבעלבפרקוהמתחיל
מימישיריםמכילבחול'שמותינו
מלחמתעדוההתבגרות,הנעורים
בתחילהמצוייםכאןהימים.ששת
הארץ'שירירכים,לירייםשירים
ותמ-קצריםמהםישהגות.שירי

שלסיפורוכמומהם,ישציתיים,
שהםהפיל'מןהירידהאורופא

הבלדה.רוחעליהםךש;ךהארוכים
- ?אתהמי-השניהחלק

לבדו,החמישיהפרקאתהכולל
הספר'מחציתכמעטוהמהווה

 , 1989עד 1968בשניםנכתב

שלביותרהקרובלפרקומוקדש
מרגישהספרכללאורךאךהחיים.
המ,-הידיעהבעקבותאוליהקורא,
ספררקבידינוהיהשאילוקדמת,
היינולא-שמירשלהשירים
לתת.האיששיכולמהכלמקבלים

היוהשירים,ספרבלי-זאתועם
- nוההגדוליםהמבניםכלחסרים
השלמהבפרוזה,שהקיםשובים

הםשהשיריםהאפשראיזושהי.

והשיחהעץהפרח,חתימת-הדשא,

יש ?הריאליסטייםהמבניםסביב
שמירהיהעתשבכלהרגשה,אכן
בשירבחרוהואנוסף,למדיוםזקוק

אלבשאיפתותמונותיו'להשלמת
 .העצמיהביטוישלהטוטאליות

 :למסעבמובן-מה:זדברדומה
אבלואמין'חזקרכבבכלייוצאים
גםוהלאהשממנהלנקודה,מגיעים
להמ-יכולאינוהמשוכללהרכב
לבהמת-עובריםואזולחדור.שיך

צרים,בשביליםלעבורכדירכיבה
שבההנקודה,אלמגיעיםולבסוף

אושלוברגליורקלעבוריכולאדם
שמירשלשיריו .בחבללהשתלשל

ובמיוחדהמסלול,לאורךלינראים
 ,חיונימשליםכגורם ,-1968מהחל

במעבר,אובפינההנוףאתשממלא
הפרוזהלהיכנסיכולהלאשאליו

רחבת-היריעה.הריאליסטית
הוא-החלקלאחרמגיעים,אנווכך
החלק'אלבעיקרו'האישי-לירישרן

נכתבוששיריוהספר'שלהשני
עלשעברהפוליטיהמהפךלאחר
היהלאכימעידים,השיריםשמיר.

במישורשרירותי-חיצוני'מהפךזה

נבעהואאלאבלבד,השכלי-רעיוני
הוויהשלהעמוקיםהשורשיםמן

זובמחציתבוגרת.ויהודיתאישית

כמשוררשמירנחשףהספרשל

לומריותרנכוןואוליפוליטי'
וחזק.חריףביטויבעלאידיאולוגי,

האחרוןבדורלנוחסריםלאאומנם
מכליאלה,אךפוליטיים,שירים
נקודתהשירית,להערכתםלהיכנס
אנושית,היארובםשלהמוצא

זו'בתקופהעברימשוררמוסרית.

נדרשהזמן'מצוקתעלשרכשהוא
- nהרואףהצדקתחושתאתלעורר
שכניהם.כלפייהודיםאצלמים

כעיקרהמופניתוהדרישההטענה

שמהםהיהודים,אלהמקריםוברוב
בסכסוךתרומיותתכונותנדרשות

שלהמוצאנקודת .הנכדהדמים
היאשממול'כמחנההעומדשמיר'

אתתובעוהואלאומית-יהודית,

גםהעמים,מןגםוהמוסרהצדק

ומרתקחזקהיריבים-האויבים.מן

השירהואזהבתחוםבמיוחד

במתכונתשכתוב ) 81(עמ'שיילוק
מרוחובולחושניתןואגב,פואמה,

עלבמסותיוהיינההיינריךשל
שמיר ;שיקספירביצירותהנשים

שיקספירשלאחתסצינהמביא
לקחתיכולשיילוק :אבסורדלידי
כליאכל-הכשרליטרתאת
אכלנבהל".היהודי"ותיכף !דם

אתהכיןלאששיקספירטועןשמיר
לאשיילוק :מגלהוהוא .היהודי
אצלכםשנה"אלפיים :כללנבהל
לאחינוכיקורסזהוהספסל'על

שמיר,שלשיילוקאומרמבוטל"
אתלעצמולחתוךהסכיןעםוניגש
כאנשיאוחזתחרדה .הבשרליטרת
לוישהאם ?יעזהאומנם :הארמון
לחתוךהואשיכולליהודי,כישוף,
אומרלא,כלל ?דםבליהחיבכשר
חשבפשוט"הואאלאשמיר,

מכלגרועיותרזה-שלוותר
שיישפךהכיןהואאחר",סידור

שלו,ההוא"שהצדקדם,קצת
יעלה-ונחתםואושרשהוכר
שמירדם".שלשתייםאוכטיפה
כסצינההגוייםחרדתאתמתאר

- nלשעומדשיילוקלמראהשלו,
אתשמירסוקרעתוכאותה-תוך

מוט-שכההיהודית,ההיסטוריה

כגרמניה,הנרצחיםהיהודיםלים
יהודים-ובארץ-ישראלברוסיה

הוא,הסוףהדם.מטיפתשפחדו

זהו .שיקספירשק;נע;כפיכמובן'

לערערהבאמפוכח,מחאהשיר
ככי-מוסרית,יהודיתגישהעל

מסתייםהספר .ככדשמחירהכול'
בתשובהתקיף,יהודיכאני-מאמין

 ."?אתה"מילשאלה

לעמודיכולשמירשלשיריוספר
אוטוכיו-כספרעצמו,כפניהן

לעכורתמשליםכספרוהןגרפי'
הפובליציסטיקהואישהפרוזאיקן

הקוראעלמאודשמקלמהשמיר.
הרבהאורהגדולה,הצלילותהוא

הרגשהיש ;הדרךכלעלהנסוך
משמחתבושישמואר'גןשלפנינו
האב-למרותהחייםרצוןהחיים

שמירשלשלטעמוהקשה,זריות
כחלקהולפחותהכרחכולהאינה
מכחינהאדם.בידילהימנעיכולה

לתפיסתושמירכאןגםנאמןזו
 •הנחרצת.האידיאליסטית

שמיד:משח

שידיכלכמעט
שמיד;משח

 ;פועליםספריית
עמ' 133 ; 1991
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נסיםקובי

~11, ~ 
 ==-יי

~1 ~ 
מפריםביקורת •

כושר

הבחנה

צבעגוונילתתבעדומסייעהדבר
ולעתיםהממוקד'לצילומונוספים

והשירהקוראעםלהיטיבאף

באשרלמשלכךהומור.שלבנופך
טעונים,בפרטיםהעשירלרישום,

בחולוןהכמו-סתמיתההלוויהשל

"קפה-הפוך",בשיראו ,) 48(עמ'

המתבקשההשאלהמישורשבו
איך-אתה-שבלבטיההתייסרות-

-רוצה-לשתות-את-הקפה-שלך
רוויואףהמשמעותאתמרחיב

 •הומור.

•שירה

רפואה :כספידן

 ;יחדיו ;פנימית
עמ'. 71 ; 1991

8 

~ lfs מאיץבוקר","החלטתשיר
ולצאתלקוםבעצמוהדובר ~
נפרדהואבקומו .ממיטתו-

הכרית,מןשלו,המשעןמנקודת
פלומהכתף, /שלי,רכה"כרית
נוטלאני /מלאכים,שלסודית

- /ממניהמושאלחומךאת
השמשמןהשאולהירחאורכמו
 .) 21(עמ'השמש."לטובת /-

החושףהעז'השמשאורלטובת
צלליםעיוותיללאהאמתצדיאת

המחשבהצלילותטשטושוללא
עצמועםכספימקפידוהראייה,

למ-בליריות,מגעואתומצמצם
האבחנהשלהמוצלליםחוזות

החדה.ההכרתית

היטב"מוגדרים"למקומותבדרכו
לפניקצרזמןפרק ,) 49(עמ'

הספציפי'יעדואלמגיעשהוא
בבחירתלהציץשהותל"נרסע"יש

שמבחינתובמהלפקפקואףהיעד'
 /מתגעגע"אניספקות.נטולכבר

אל /מוצדקים)(הבלתי /לגעגועי
בשיר .) 63(עמ'האחריםהמקומות

מוכריםלאאתריםשורתמפורטת

עםממשי.נסיעהמסלוללאורך
שלהנפשלמחוזותבאשרזאת,

לשמוטמוכןהואאיןהמשורר'
הבטוחההקרקעאתרגליומתחת

במפוקחותבעובדות.העיסוקשל
לערוגלעצמומתירהואיתרה,

שידעהגעגועתחושתאלרק
מתירהשאולהנסיעהזמן .בעבר

שמביארגעי,נפשחשבוןלו
ההתגדרותהספק.להתרתדווקא
גורמתהמקוריהנסיעהביעדשלו

מרצ,-כ"בלתיהגעגועיםלהערכת
לשיפוטכפופיםהםכאילוקים",
שלההגנהמנגנוןחשיפות .מוסרי

שלהדרךבחירתאתהמצדיקהאני'
איד,-שלאורמטילהבפועל'חייו
שמץבליהחלטהעלעצמיתניה

בהצהרתהאליההסופחתחרטה,
 .כבדשאלהסימן
הארות,שלמשוררהואכספי

זריזצלםהיהמשל ;הבזקותשל
שהואבכךהאמת,אתהמנציח

בצילומו.זמןשלשברירמקפיא
ברוראורמעדיףהואכךלשם

שתהיינה"טבעיות",מבטוזוויות

מראהאלהאפשרככלקרובות

משום .אותולעוותמבליהעין'
ככלצלולהלשפהחותרהואכך

הואזובחירתוועבורהאפשר,

-,מאומנםשהיאבשפהמשלם
מןנקייהרביםבשיריםאךריקת,

רב-שבשימושהחןארהייחוד

ההתמקדותגם .בלשוןיותרהעזה
המשמעותכאשררגע,שלבשבריר

עלולהחזקה,במשיכת-חכהבדוגה

אבלממשי,"דג"לפרקיםלשלוף

שבינוהרגעעללמשל' .מדירזה
 /נפרשות"מטריות-לבינה

הינה ,) 42(עמ'נפרדות"מטריות

שלהשהרזוןמצומצמת,הארה
מאוד,דרמהרישומה.אתמגביל
(עמ'מדעי""באופןניסוחהבדרך

היאשלההמצומצםוב~פיון ) 66
קורטובאומנםבהשישההארה,

ממיטהקמיםאיןכיהומור'של
גב"אל"גבלהפנותמבליזוגית
צולחת,שני"ה"הרהורדרך .)םש(
נלווההעצמיתההארהאלכאשר

חזק.אנושימימוגם

שברירשבתפיסתהרעננותעלנוסף
איןאךידוע,אולישהואהרגע,
חומ-השיריבמעמדישצפוי'הוא

רלאמפטיהלריגושהמביאיםוים
הסיטואציהכאשרהקורא.מצד

הנוי-תרבותבןאתמציגהבשיר

(עמ'המועשר"וה"קורנפלקסאות
מחלתהבפניבושההחש ,) 33

שבהשחורה,נערהשלה"מירשנת"

נפריס,המטרובמנהרתמבחיןהוא

מיכלשללמייצגהופךהדובר
"הקדמה".אתלעצמושמייחס

המ- /גבךמאחורימתנצל"אני

החיציםעל /ונעלםומתקטןתדחק
אומרהוא-(שם)בגופך"שירינו

פישעלמחלותעלבהשתאות-
אחרבשיר .זמנןעברכברחשבוננו

במקצועו'רופאכספי'מתוודה

שבוהמצמררהרגעשברירעל
השיקוםבמחלקתהמטופלקרובי

אםלידיעהמתוחחיוךמקדימים
 .החיוךלעצםהצדקהישאכן

שחשוהחמלההאימהתערובת
בקורא.גםמחלחלתבשיר,הדובר
שיריותההארות-אבחנותמןברבות

כספישלהחודרמבטושלו,

ברובדכלומר'הערר'בפנ"מתמקד
תהליכים/תרחישיםמבצבציםשבו

 .לעיןונחשפיםהחוצהפנימיים
יותרכספיעבורמהורההגוףעור

למשטח,גרידאמטפורהמאשר

שבובאופןהפנימיותאתשחושף

השיראתהרקמות.עלמכסההוא
שלו'עורועםחשבוןבאהואשבו
שליהעורעתה"עד :מסכםהוא

 /אתלהותירהואילכללבדרך
מרטיב .) 55(עמ' ".עצמועצמי

- nאנוספיםלמרטיביםבדרמהזה,
כאשרנשכריוצאבשירתו,וים

"בשרעםשירילביטויזוכההוא
מציאות".

כספימפגיןהראשוןשיריובספר

הוא .וחדחריףאבחנהכושר

הבעה"איזמל"בנקטוזאתערשה

בחיתוכיו'ורהוטמחידושיםנקי

ההי-מןדיוקםאתהשואבים

(כפישידייםלעקרונותצמררת
ובדוקים.ידועיםלעיל)שתואדר
רעיוןעלמוסיףהכותבכאשר

ביןליניארי'מימושלוההארה
ריטררי,אםוביןסיטראצירניאם

ת iארון·ברבוצי

חנהדודה

ז:ז~הך;ןה

מלפפ;נים:פובשת ..... . . -: . 

ז:זל;ן iJ~רז~ל
ר;ת, 1סדנצנצנ;ת

: • : T : 

ךiךםל~י~יז
לi=ז:;נים R~ך
פים 1צפפים 1צפ : . : . 

;כ:ם RW ~ 1ג~לךם~לי
ולשמירם 1לשמני:ןחת

• --: : T • 

~ 1/ 

מנחמתנשמש
: ...... : -:· :· 

שמות.להםויש
:•• T :• •• 

כמועב

ע;ברעב:פמ;
: T •• 

שבול"א

סדרסל,ק iJ~ת ינ;:~ T~;קל
W ט~ o/ .ז:וי

שכשמים 1עבינ

כר"וש.טל ~ש;~~וריד
~של"א, ם~ע~--וע~ב;נו~

: • : : • T : ••• 

שכשמיםאבי

w ~קו ·--שi ~לזכ~~~ iJ ;n ק~
ל~יז iס~ית P. fזל~ז iJ ר~.ק~

iJ ~ W זf ה:~ס~;כ~סי. 
שבעהמ:פיכלילות

: •• ••• •• • : T 

~ר~יטזק~ר;ן~י~ש
לברכהזכר;נ;תעירשל

."" • • : • : T T 

מתעלסת,

b ~ R ·;;w לידאf .ח~ה

שחורהאשה

~ w הno/ ר;לה;ךה~
נשכילע;ברת ..... . . : . 

ס~~ז~לם Wך
קל;תר~ל.יסק.ת .9זק;כ

ןם(~יזךי;לךת

זהב. 1 ~ 7 ~קול;ת)ך~יז
ערi=ז"שמסחררתח 1הר

T -•:•::-: TT: 

i7 ז~~ ij ם"ך~יה
הלאהכש"אתוהיא
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גלזמןלאח

עינו

השלישית

משוררשל

בכלהמטעים ) 46(עמ' "ה~י~זpן ,,~,ג~~ה"ר ,) 26<עמ'לר" wכ"ך~ד
":;נדידותטעםאתשחולףנוסףיום ,) 36(עמ;מרותגעגועהואלאישה

 ~~,:~\~~;; :~~ J :,ת~:~א
המלאלמכלולביחסטאוטולוגית

עירןמאפשרתבהיותהשיריו'של
לצדובהשתנותה,בהתפתחותהנוח

ועקב-מעגלירתהאחרההתחקות
בהישהתימאטית-לשרנית.ירתה
בתצלומי-כמרלחשוף'כדיגם

הזקירימאמין"ה"אניאתתקריב,

שלמאלהותמציתיותחדרתביתר
 .והמפורטהרחבהמכלול
דחוס,חתךמהורהשלפנינוהמבחר
אשרשירה'קבצישבעהמתוך

 , 197 3-90השניםבמהלךנכתבו
הרג-ההיסטוריהאתמשקףוהוא

משורר,שלרהובחשבתיתשית
היאשלהאחדיםבהיבטיםאשר
דורשלפואטיתמכרונולוגיהחלק

שלם.משוררים
מת-השירהאיןכפילוסופיה,שלא

אמיתותולהגדירלחשוףיימרח
ולמדעלה,בדרמהאךמוחלטות,

מןבהכרח,ניזונה,היאבכלל,
ההתבוננותומןבעולםהתצפית
-י~rכת j2 ;פז:: ש~~~,,-פנימה

פרחיאמז-ןית/להצמיחכדממהנים
- i.ל · ןיה~~,- : ..~ת,ל-·רה w ~ ·~~יי

המבוכהגםכך .) 22(עמ'ה" fרי

שתרכלכדילה,הכרחיותוהתהייה
וכמ-כשולטתייעודהאתלמלא
המציאות.חומריאתמחדשעצבת

והאינטימיותהפרטיותהאמיתות

מ- nרעמומותשבאסופה,ביותר

הופכותשתהיינה,ככלקמקרת
-מהשיריםבאחדיםבעיקר-

ומ-אמינות"כללירת",לאמיתות
- nתהתמונות,עושרבכוחרגשות

ומקוריותהתחביריתההמצאהכרם

הסמלים.
שב-והמרטיביםהנושאיםכנת"ש

ר- nתחודרת ,מארדצפופהמבחר

מצריהנושאיםמןחלקרבים.מים
בהםוישבלבד'הראשוניםבלקטים
השירים.ברובומופיעיםהחוזרים

הנער-משאלותמוליךישרקר
המתמרדותהמס!$תירת,-ריס

השי-של-המשמעותומחפשות
 '?"מיהר"כמרהמוקדמים,ריס

מובילהר"לאן"למה", ,"?זה"מה
הן-משברשלבאל ) 8(עמ'הדרך"

העיקריביטויואשרוהשייכות,הרת

שלדמותואחרבחיפושהוא

רחי-להזדהותמושאנפילי'כפיל
ביוצראותרמוצאשהמשוררקרי'

-ב,גינסברג,אלןהיהודי-אמריקאי
שלאחריםבאמניםפחותהמידה
הטי-מהערצתהפרחים"."ילדידור

מוסב-השוברהאינטלקטואלי'רדף
צ,מ-דיש", j2 ז::"מחברשלמרת,
לבינוניותהברזמבעיגםחים

ל"גנ-מזעה",ה"חמוצהולדלות
"האטום"לשכל Tהמטמטם",דור
"מטפשת""מהגנת" Tת:בורגנרשל

 ~,יח·:,,;·•.האזר~רת···של'לרדידותה
מתג-אלהכל .) 8-5(עמ'בית"
בכ-ללבנרגעיםלביטוייםלגלים

בשי-ובתמימותםרצינותםגרת

בי-שעניינםיותר'מאוחריםריס

הטכנרל,-והתרבותהחברהקורת

היאבהםהמפתחמלתואשרגית,
ל"אנ-ל"מטר~;ת"-"שנאה"

-~-כi~;דן.של ם~~קזלקt~'~"לזקים",
ז;רים". ?7ל"ן ,"ם;ט

כייודע-מרגיש,הדוברה"אני"

-;ן ה~ךז::"ורוצהפ;ת" wל"~ריר
היחידהישגואך ,) 19(עמ'ריס"

גילוחשלהסיזיפיהקרבבשדההוא
הכרהמתוךמחדש,וגידולוזקנו

עלהחוזרתבתבוסהנכנעת-מורדת
העלבוןשלצריבתווטעימתעצמה

קבעשללמהותההופךהנשנה,
 .) 9(עמ'

די~ה", ?7ב"ד~גיההתייסרות

דהה- ,) 9 , 13(עמ'רחוב" יג~כ;:"

האדמה,שלרקברנהעלכרזה
(עמ' " 1fל f"~קצ;~יתשהיא

ב"~.ךתההתבוננותמןחלקהן ) 13
בדמותלראווההמוצגן.ןרכותי",

צוב;ת", p~ל~יק 9~ל ת;ל~ל~;,
חסרברחובד~ךה", iJל;נ;ת pב"

ה"ח~~הבתרךוהסתמי'הפנים

ורציםשז-ןיםעלה;לכיםשלהן;
שורה'קרד~יא ,) 1-3(עמ'ך~ע"-~על

שלרים Qמ"ק;~יברתיעהישירות
-;אש;ךרים ?7רמ"קךקורזכךכות"

 סיר~~,,,שקוף)(רמז "םי:~~;ט

שבשירים ) 59(עמ' "ריכ;:~ז::ל
המאוחרים.

והפחדהחייםחדגוניותתחושת

הקר,-בנושאיםשלרבהמהשגרה
יהיהמחר 1ע;בריום"ע;ך :מים

ה~א. ת;~;;ג ..חד ...אתמ;ל:פמ;
ב~לקמופיעהוהיא- ,"ם~~-כiז::-ץ.ק

 "ן~דז::ת w"קןהשירים.ממחזורי

מיסטיתהארהשלעיןכהרףנתפסת
והזמןאלירט),מט"סמצוטט(מוטו
 ,לן t?R כr~;ר"שלבדימוייםנתפס
רק_; nן fא;;כנ; 1רב.ס 1זv:;כיר ,ש;r,זט

 .ם~! י~קב;;:~"הםהאשכיםשהרי

בהםהמ,-שלתז;ישוקת-~זקים"rכ"ומ:פ
 .(שם)ומלחמההרסזרעירקיפלטו
ההבנהנובעתהזההתודעהממצב

הןלבדןשהתקררתהמפוכחת,
החיים,של "ל;ד~ז::ע Q ~~ה"ךלק
לחש-ניסיוןלאאםהאמנות,ומהי
היוםשלהמוותבדידותאתכיח

 ?החולף

זה,נושאשלמשלוחותיואחת
כמו-נביאיבסגנוןנ;מתות·ההתהיא

הארץ-הנושאעםפאתוסוחדור

בקובץבעיקרהמטופלישראלי'
מחוהא"לאםאנחנו"מה :"עלרה"

במבדהכנענישחמטכלוחת Tזמפי'
: -. : --: -: -:-. : . : ... 

הזכר;-כספר ...עצובהזה/כריחה

).-;אילר 43 ..(עמ' ": ..~לו~ Tנ;ת;זץ.ל
 ·•• v י~~;ינ;זpק.ת rר.~"היאכנען

התג- .) 45(עמ' "ן:; f!ךכ;~.ךת

כהת-גםמצריהחברתיתייסרת

עלהציוריות-סרקסטיותבטארירת
"לחש-בנרשניתנהודעת","תבונה

 "ה~~ר~~ /ךלת.~~ךוךקת ל~כ;:
 .) 46(עמ'

נושאמצריהאסופהמשיריברבים

הואהעיקרישביטויונוסף'מפתח

מס'מטורפתגשםסונטתב"מחזרר

ומתסיסמשתקהטירוףאיום : " 12

שפיותהממוראפחותלאכאחד
אךהמציאות,שלהבלתי-שפריה

החי-אפשרותהיאאליוהבריחה
בהשוואה .ביותרההגיוניתשררות

שב-המרטיביםבמרביתלטיפול
אחדהואזהנושאשלעיצובוסקרו'

באסופה,והמקורייםהמענייניםמן

שלבדמותוהכפיל-הנפילומציאת
מרכזיתהיארן-גרךרינסנטהצייר

ך::זז;rןל;ת ת;קןr;צ;ז::"ה~~לים :בה
נמלי' ,) 3.8(עמ'קיר;ת" .~גי~ל

רר_;ש~ו" ,)םש(;ךה" n ז::ה fן.;תז::"

מהותשהיא ,) 19(עמ'ךת".הזק

בההיחידההדינאמירתהבדידות.

והאיןהמחזוריתהסתובבותןהיא

על .) 24(עמ'הפלנטותשלסופית
האהובההאישהעםלהיותגםכן

לי" w"הל~דכהצטלבותנתפס
הא;מנם _:_ה;לך"::זזק~ע;ן ל;~

היאוההזיההחלוםהשינה,שפיות
כוח ?האמןשלהחכרחיתשפיותו
הואעצמועלהמשוררשלעדותו

ומזעזעהפסיכולוגיבדיוקומדעי
דרקרמנטמכליותרבאמיתירתר

 .רפואי

המהותישהנושאספק,איןואולם
שמר-באסופה,ביותרוהייחודי

מתנקזיםהאחריםהמוטיביםבית

ומחנותהשואהנושאהואאליו'

מתחבריםוה"פה"ה"שם" .הריכוז

"מכתביםבקובץובייחודבשירים,

בניסיוןאחת,למהותלנרגן-כלזן",
-;כ:~ף iJ "ירושת .הזיכרוןל~חזור

"הגבכמוה"פשרי",הגאה",הודי

והסבלהאהבה' .ירו~ת----,;,ףופ. f ז::
~י~י~גומ;תי o,רא;.ךאן' f י~~"-

נסכל"אינ;חי"ומכשמשמהשס;ת
גנט~קהשל .תמציתה.-זוהי : :-=

 :בחד-פעמיותהמפעימהפואטית
 ...אמאנרגן-כלזן'זוהי"האם

 .) 20(עמ' "? ת;מ~~נ;לי 1שק;ןrכת

שניתןהקלון'ומספרהדהויהטלאי
~ורירי ן;י,?(;!" 9':וננעץ ,"ם';ז"לאם
על-:פנפימחבט-יהודיפג
ש"-~ i;·w- ר;ט~~,ק~י~~י~נ;תכ;ן

המשמשיםסמליםהם ) 36(עמ'
המרוחקים,מאוחרים,בשיריםגם

הראשוניות.החוויותמןלכאורה,

הטראגיהואלאבהכןביןהדיאלוג
המפגשזהושבכולם.והמורכב

1:)1 
~1 ~ 

 •מפריםביקורת

שירה•

 :פלועורר
אפוריעפיפון

מבחריהאורתפר

 ;עקר ;שירים
1991 

-rחציסומקרוני
 :f rופרייפל~לארי

מחדשהרהיטיםאתלסדרהזמןהגיע

 .~ז:זןש;:זןהי~ים~תךד Q7מזמןה~י~
ילמ~:;נידים wד wמ~תי-ל~קמזמןה~י~
 .ץ~ז:;~ת

ך::זן~ריםמrך~~יםו?~לה![ק.ד 7מז·מןה~י~
זקמוש.רי.ךזכז;כס~רזמזמןמ~בוךים

~ז:זןש.מ~לוךמx;וחילמ~ךת~תד.לזק:פמזמןה~י~
ס~~נו:קי~;כ:פו~יםזכת i2למזמןה~י~
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אנשיםהםאלה .זושאלהעל

האשכנזיתהעיליתאתהמרכיבים
מירון ,, .ימינושלישראלשל

ו- nלהביטוייםאחדברומןרואה

בארץ'האשכנזיהציבורשללשתו
להתמודדביכולתובטוחשאינו

מפתחכךומתוךהציבור'שארעם

המלווהמדרמה,הזדהותשלתגובה
עצמי.ובביטולעצמיתבשנאה

אחרים.רביםענייניםרעודאלהכל
כלעםרגם .בדברנרגעאכןומירון

לברךישהספרשלההטרוגניות
המסותכלאתלכנסהירזמהעל

ביןהקשראתולהאיראחדבספר
טקסטביןלאידיארלרגיה,סיפור

 •לקתטקסט.
הסוצי,-במשמעותדירןארמובהק,

שעיקריצירותשלפסיכולוגית
כזר.במשמעותעניינן

יהושע,א"בשלמאנימרעל
נוחושללבסקישלשירתםעל

ת"סשלמשירתושהוקסםשטרן'
אתוהפניםממנההושפעאליוט,
בשנותכברשלההפואטיקהעיקרי

ששירהלפנירבותשניםהשלושים,
כךכלגדולההשפעהלההייתהזו
שנותשלהישראליתהשירהעל

הסיבותועלוהששיםהחמישים
לע-שטרןנוחכמומשוררשהניעו

בהררוארד'דוקטרראטעבודתזוב

ולעלותמזהירה,וקריירהמלגה
ארצה.

ניצןשלמהשלמקומםנפקדלא
שניםשכברהכסף,ומגשררטוש

הפרטימןהופקעמאזעברורבות

עלתוההמירון .הקולקטיביאל
נמעניםקהלעבורהשירתפקיד

מסוימת.היסטוריתבסיטואציה

לעמודמכולןהראויההמסהואולי
הרבשלקלישאותיוביןבתורך'

ישראללארץהתנועהוכרוזשן
שלחפותהעלהמסה-השלמה

ממנהמיטיבהשאיןבריחי'ליזי
החברהשלבבואתהאתלתאר

האלה.הימיםבעצםהישראלית
שלקנקנועלמירוןתוההזרבמסה
שולמיתשלמקומוןהבלשיהרומן
 ,,,-מספר,שאלותמעלההואלפיד.
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 •מפריםביקורת

שירה•

גענו :מירוןרן

עמודים-ברבר

 ;עבריתלספרות
 ;ביתןזמורה
עמ' 397 ; 1991

 jammes (ם'זפרנסים

Francis (, 1861כנולד!-
 .-1938כונפטרנטורנה

מפריזריחוקולמרות

 .לרגלעליהמרקדהיה
פורסמושכהכתקופה

לכקריםחדשותמנשרים
שהאמתסכור"אני :כתב

שעלינוהאל,שכחהיא
כדיכשירינוארתהלחגוג

רקשיש ;טהוריםשיהיו

שכה,אחת,אסכולה

מחקיםשהילדיםכשם
האפשרככלרבכדיוק
המשורריםיפה,כתב

ציפורביודעיןמעתיקים

יפתנערהארפרחיפה,

 .חיננייםששדיהרגליים

 ." ...ככךשדיסכוראני
עלאהובמשוררהיה
משיריו.שתרגמהרחל
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נחבא-עמליה
ליוויתי :כומרן
בדרךארתה

הספרייה ;לביתה
הרצאת /החדשה

המאוחדהקיבוץ

סימןספרי /

 ; 1991 ;קריאה

עמ' 312

העצבות

הנעלה
-מזלנושל

הערהמעין
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כלעםלהתמודדקורת . . ..

היצירהשלוייחודיהמורכבותה
בכוחהשאיןוחומרקלהספרותית.
סופרתשליצירתהעםלהתמודד
זאת .כהנא-כרמוןכעמליהמורכבת
אמיתיתשהידרשותמאחרבמיוחד

הידרשותמצריכהשלהליצירה
מידההמגלהיצירתה,למכלול

בחרתיכךמשוםעקביות.שלרבה
היבטעםזוברשימהלהתמודד

-החדשספרהשלבלבדאחד
לביתה.בדרךאותהליוויתי

אומרמזלנו",שלהנעלה"העצבות
סופו'אתה'שכל"היאכובד,

בלי :כןעליתרב'לז'.להתגלגל
להתקיים.יכולהאדםאין ' Tה'ל

בלבד,הלזעםרקשחימיאולם
נעלהעצבותהאדם".אינוהוא

היאיזוקיומיתטראגיותאוזאת,

החדשבספרההמרכזיתהתימה

 .כהנא-כרמוןעמליהשל
מוצ-שלפנינוהרומןבפתיחתכבר
הא-תודעתביטוייםאתאים

והנצחמזה,והחלופיותרעיות
סיטואציהכלשלהזמנישבמצבה

אחיזהבסיוןתוךקיומיות,או

מהוויםאלהשנימזה.בחולף,
עולמןיתפרששעליומצע,כעין

פגישתןברגעיהדמויותשלהפנימי
מלכתחילהשנידונהפגישה-

איןעת,ב"כלשהרי .לכישלון
תצלוםמאשריותררכסשלמראהו

לרגענכוןזמני,ביניים.מצבשל
כיהיאהיחידהכשהוודאות .נתון

שרי-יהיו.לאאלוהריםהזמןעם
צורה,החליפואשרבלבד,דיהם

כנפות-הארץפניעליהיומפוזרים

שלרבדיםבתוךוקרקעיות-הים,

 .) 8(עמ'ומרבצים".משקעים

 :דמויותשתיהעלילהבמרכז
מוסיק-המספרשלדמותו

ומערכתמאירה,שלודמותה-

ושובשובומותרתהנרקמתהזיקות

המתרוממתמערכת-ביניהן

לכישלוןמעלואףלשגרה,מעל
שביניהם.פגישהכלשלהטראגי

אחדכלהופךהעלילהבמהלך
שהגדירכפיאוילמשנהומהם
חרףאולם ," Tל"ל-כובדזאת

מאירהזאתונשניתחוזרתתמורה

מן-דמותם :מושפליםאינםומוסיק

ובעיקרפגישותיהם,בעקבותרקפת

בכלהנעוצההטראגיותבעקבות

מאירה ;הכישלוןלמרותמפגש,
שרידיםאלאאינםאומנםומוסיק

בתוךעמוקעמוקהשקועיםבלבדי
ומרבצים",משקעיםשל"רבדים
שהיאהנעלה",ה"עצבותאולם
המאצילהגםהיאעולם,שלמדרכו
מיופיה.עליהם

יכביכוליפורציםומוסיקמאירה
כךהמעיקה.היום-יוםשגרתאת

 :בקולמהרהרכשמוסיקלמשל
ממךיבקשולשמים"כשתגיעי

בינינו.הקשרעלדין-וחשבוןלתת
מ- nהתבסיוןלאחרתגידי?",מה

 :מאירהעונהוחלשמהוססקרת
הואאמרה.ואני,מוסיק"ובכן.

 .בינינוזרהבארץבודדימאודהיה
שהלכהבארץבודדה.הייתיאני

כךוזהו.זרה.ויותריותרונעשתה

בהדרגה,לזה,זהונעשינושהלכנו
ואשה.אישמשפחה,ידידים,הכול.

כלאני :נקיותידיאבלהעולם.
הק-שלאהואזההתרעתי.הזמן

אולם ".בראשושדמוהואזהשיב.

שהרייבכךדישלאחשהמאירה
 :מוסיפהוהיאשניהם,בשםדיברה

אני .שאמרתימהכלאת"תמחוק
לחייםהכניסהואיכךשםאגיד
השראהוהשראה.חדשדםשלי

שלההמכהאחרי .מאודגדולה
אדם".אותוהייתילאכבר

מוסיקאףיכולזהיחסיםלתיאור
תדווחמה :שאלתהעללהצטרף.

"אני :וביהמניהעונההוא ?אתה

מוסיק.שמי :כךאגידשאניחושב

שלילאלכוהולאלכוהוליסט.אני
אבוד."מצבוזהמאירה.קוראים

מנסההרומןדפיבכל .) 87(עמ'

אתולעצבבעצמולהתבונןמוסיק
להבין ,'זא'מאירהשלמקומה

תמידיאותושמלווההתחושהאת
החוזריםמפגשיהםאתומניעה

ההשלמה,עקבהפעם,ונשנים.
הראשוןניסוחהאלדווקאשבהוא
עקרוןמשוםבושישמאירה,של

אינםאלומעיןיחסיםההדדיות.
אחרותאואלובתכונותקשורים

ההשתוק-הנפגשות.הדמויותשל

החורגאנושילקיוםההדדיתקרת
המוליכםהואלתוכושהוטלומזה
זה.לזרועותזה

באינטנסיביות,מאופייןמצבם

מועצםקיום :האהבההיאשהיא

מתוךזה.לידוזהזהבתוךזה
ומגליםשביםהםזהקיומימצב
הנופיםאתשסביבם,החברהאת

מעצמם,חורגיםהםהאנשים.ואת

השייכות,בדידותם.אללשובכדי
הואהיחידפירוש;-שניהם,יודעים

כפי .זוותיאינטנסיביעלויתור
אידווקאמוסיק,סוברשאכן

ואתמאירהאתהמאפיינתהשייכות

אתהקובעתהיאשסביבה,הזיקות

שביניהםההדדיותשלעוצמתה
אך .) 227-228עמ'למשל(ראה
המלווהשמפח-הנפשגםמכאן

לפ-כדיבואיןאמת,פגישתכל
ובעושראמצעיהבלתיבמגעגרם

 .שבעקבותיוהפנימי
מאירהאףשביםדברשלבסופו
ברחושממנההשגרה,אלומוסיק

זה,שלהפגועותלזרועותיוזה

מיסודובושהיהמפגשם,אולם
אדם,לבניעשאם'אני-אתה',זיקת

שבמצבוהגדולההכאבכלעם
בתוכםנושאיםהםזה.רופףקיומי

אמתזיקתשלהנפלאהזכראת
קצרה.לתקופהולו-גםשבהגשמה,

לנס-שמביאהמשיכה,שלכוחה
הא-בכלהחוזריםהשיבהיוברח

במפגשםמעוגן •שברומןפיזודות

שנתגשם.שנדמהמפגשהקודם,

- nשנכפיהפ_ךדה,כיהדברפירוש
כורחהייתהמאירה,ידיעלודתה

הפגישה.שלבעצמותההטבוע
אלאלהםנותרלאואילךמכאן
הב-והמאורעותגורלםאתלשאת

השיבהכבסיוןאםעליהם,אים
המ-בינייםבזמניאםהמאוחרת,

ואםהעלילה,שלברקעהצדיים
הווה.שלהמתמשכיםבמצביו

 •כצפוי •נידוניםומוסיקמאירה
החוקיותכצוושוב,שובלהיפגע

הנעלה"בעצבותהטראגישביטויה

זוהיפגעותאולםמזלנו".של
לרגישותםוביטויאישוראלאאינה

לאותנטיות-מכךויותרהגדולה,
שבקיומם.

מאירהביןהןהפגישות,זירת

לחברהלאנשים,בינםוהןומוסיק
חלקאינהאותם,המקיפיםולנופים

העלילהשלההכרחייםמחומריה
בדרךברומןוהזמןהמקוםכדוגמת

באיש-פגישהכלשלמקומה .כלל
שבי-ההדדיותשלובשטחהיותם,
המכ-אופייןגםומכאןניחם.

בכל :הפגישותשלוהמראיב
חרב-מעליהםמרחפתורגערגע

שאינה ,' Tה'לשלבדמותוהפרדה
בצירופיםאלא.להתגלותיכו.לה

העזרותותוךמרוכזיםמטאפוריים

ולעילא.לעילאפיגורטיביתבלשון

רובציםמאירהלבין"המספר"בין
אנושייםומצביםהמקום •הזמן

"המספר",נמנעים.בלתיוחברתיים
ארוכהתקופהלאחרשב,מוסיק,

אףהואמאירה.אלהעורות,של
המריצומהבוודאותיודעאינו

לאחרולבקרה,אליהלהתקשר
מקום,מכלזאת.דחהרביםשימים

 •כארסיבמצבאליהמגיעהוא
כמגרה .בסדרלא"הכלכאשר
המיטה,עלהורקתוכנהאשר

יודעואינך .חפוזמיוןלצורך

הוא .) 10(עמ'להתחיל"במה
שתימביןמי"באי-ודאותמוטרד

 .לפניאשרהמקצועיותהאפשרויות
וחסרונותיהמעלותיהמהןאחתכל

ההתקשרותסופיתתהיהבצדה,

 .)םש(שלי"הבאה

באמתמכירהזאת,לעומתמאירה,

כשהבית,זה"בדידות :הכואבת

 .תחזורואליויוצאאתהשממנו
כשאתהכעת •פעורקברכמוהוא

ברבותשניחנההיא,שם".לא
המיס-המתבונןשלמתכונותיו

מעיןהתבוננותתוךחווהיטיקאי

לכךמובהקתדוגמה'אפיפאניות'.
הסתלקותולאחרמידלמצואניתן
גבוהיושבתהיא :לחו"למוסיקשל
"בקושישממנומקוםהים,מעל

רואיםשרואים,"מהאולםרואים",

סתמיתהתבוננותכדיתוךקטן".

השוחהשזוףבגברמבחינההיא

ומדודיפה"כמהמבחינההיאבים.

כמובכוח'מבצע,הואבוהאופן

כבמעיןופתאום,מאמץ".בלא
שלההראשונה"התחושההארה,
סופיות.-שיר-פ_ךדה"שזהחיתה

השוחה,באישמביטהשם,"יושבת

- nהעלשםהתעכבתיכאילואני,
לאכבראתה ) ... (הזאת,חושה
כנראהאניזהאת .כמובןכאן'היית

 .כמובןאז'עיכלתיממשלאעוד
- nירבאמצעפתאום,נסעתהלא

שלנו,כמהיודעתלאאניהדבש
ההכרעהאצלךנפלהאזדווקאכי
פתאוםלקבללהפסיד,לאחר,לא

להלסרביכולתשלאההצעהאת
מסתכלתשם,יושבתעכשיו, ) ... (

מתעכבתהשוחה,האישעלבוהה
תוך .שיר-פ_ךדהשזהוהידיעהעל

בידיעה,היהזהמסתכלת,שאני
וזוהיהגוף.זהשמוסיקתיעלב,אל

(עמ'הגוף".של•ז~,ירת-הברבור
24-34 (. 

שכלפיזוהן-ההתבוננותחוויית
-האינטרוספקטיביתוהןחוץ

מיסטית,כתובנהכהארה,נתפסת

אלמנטיםלהזכירכדיבהשיש
הבוב-הדו-שיחיתמהתפיסהרבים

תמידשלאתפיסה,-ריאנית
צ- nמאתמעליהלהשילידעה
ומ,-מאירההמיסטית.השפהלדת

אתלתפוסמבקשיםאינםסיק
בת,-מעייניהםכל .החיצוניהעולם

לכן'טבעי .הפנימילעולםנים
כלפימופניםה"מספר"שרשמי

אלאאינוהחיצוןהעולםפנים.
הפנימי,העולםלגילויהקטליזטור

לדוגמה,כך,להתהוותו.אףואולי
וכוחהעצמיתשליטהעלבשיחה

בקביעתהחיצוניתהמציאותשל
בדיוק,"זה :מאירהארמדתחייהם,

פעםשבכלכךעושה.שאנימה
מחליטה)אני ... (לךכידועאם-כן,
ישהתגברתי.שאניגמרתי,שאני

מוסיק.מגיע,הואואז .קץלשים
מןהחוץ'מןבאבמלוא-אונוגבר

אתומביאמההמולה.הפעילות,
השאוןומןבחוץהחייםמדופק

ברר-הקברתוךאלבאהעולם.של
בעיני.יפהכל-כךוהואהזה.
ואנימרסיק.אתאותו,רואהואני

ההחלטותרכלאנייכולה,לא
ברור .) 270(עמ' ") ... (שליהיפות
במוסיקאמוריםהדבריםשאין

היטלאלאשהם,כמותובעולם
היטבהיטבהמשתלבמעולמה,
מונחתזובהדדיות .עולמובהיטלי
ומאירה,מוסיקשביניהם.הפגישה

ה'אתה',עםארה'את'עםבפגישתם

ההוויהעלעושרםאתמטילים
מתגלהאינהשהיאעדכולה,

כרישוםאלאוכרישומה,כפשוטה
ציוריהתבוננותם.בהשמטביעה

נושאיםזוהרריההמעצביםהלשון
נבניםבחלקם :כפולמטעןלכן

מרבניםובחלקםה'אני',שלמנבכיו
שנגלה.החדשהעולםשלרקעועל

אתהמאפייןהליריהאופיגםמכאן
ספריהאתגםכמוהנוכחי'הספר

 .כהנא-כרמרןשלהקודמים
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שלהנעלה"העצבותשלזותימה
ההתבוננות,שלמקומהמזלנו",
הפתאומיותוהתובנותההארות

הבודדות,הסיטואציותאתהמלוות

להסבירכדילדעתי'בהן'יש
זו,יצירהשלמסגולותיההרבה
מהבעייתיותגדולחלקגםכמו

מדי'בולטתפעמיםמעוררת.שהיא
העלילהשמבנההעובדהלטעמי'

מנתעלמלכתחילהעוצבווהעלילה
שהתג,-פעוטים,מאורעותלספק

למשל,כך'מועצמות.עליהםבדת
הרי :יידיתמהיאלעלילההכניסה

המספר""דמותשלמעייניהעיקר
זהועולםהפנימי,לעולמהנתונים
ונקודהנקודהבכלכביכול'נתון'
המאור-אולם .בשלמותוזמן'של
תגובותיהןובעיקרהחיצוניים,עדת

העומ-הםהדמויות,שלהטיטניות

סיטואציהכלשלבמרכזהוים

ולהפקיעההעצמיתההארהאתצים
 .כביכולהטריוויאליתמהאפיזודה

עללהשתלטעשוייםמצדם,אלה,
מהמ-במנותקולהתקייםהטקסט
ניצבשבפניההשאלהכולה.סגרת

האם :אפואהיאבספרהקורא

הייחודיותסגולותיהשלביכולתן
לשון-כהנא-כרמוןעמליהשל

 ;מקוריתחביר ;מדויקתפיוטית
המ-האירועיםשלקפדניתרדה.ב

הדמויותז 1והצבלהארה,שמשים

כהנא-כרמוזעמליה

- nל-מקוריתבצורהוהאירועים
 ?רומןשלקפדניתמסגרתבדק

• 

גילרחל

1:\1 
 ~ו

 •מפריםביקורת

 ;בובאדימאראם
יהמאוחרהקיבוץ

סימןספדי

עמ' 298 ;קריאה

אינוחבל

רמייהאלא

גדולה

וסיטואציה.

תבניתשאותהנדמה,רבותפעמים

אלהעפלהוכסיוןמפגששליסוד
הייתה,שאוליפגישהשלשיאה
-,השלהתעלותהכסיוןגםכמו

המקיפיםהמציאותחומריעלמות

מכךכתוצאהונשנית.חוזרתאותה,

כמסגרתמקומואתהרומןמאבד

הסיט,-עםנותרוהקוראאמנותית,

אחרזוהעוקבותהבודדות,אצירת

שאיןגורליותשלבכורחכמוזו
היהעדיףאוליואולי,מפלט.ממנה
לשםהנוקשההמסגרתאתלפרק

 ?הבודדיםהמעמדיםשלעיצובם

שיאיםתפיסת-כןעליתר

המצי-נטישתתוךאליהםוחתירה

עילהאלאשאינההחיצונית,אות
הדגשתהאגבהדמות,לתגובת

מחייבתהפנימית,המציאותשל

בעיצובלהרחיבכהנא-כרמוןאת

המ,-בהצבתהולהתמקדהאווירה

-המתבוננתהדמותשלריקת
עצמהבפניונפרשתההולכתזו

השוניםבשלביםורגע,רגעבכל

כןעלאתה.''העםפגישתהשל
הישראליתשהמציאותהוא,טבעי

 .בלבדלרקעהופכתהקונקרטית
להתגלותהדקורציהאלאהיאאין
המספרת.הדמותשל
שכללהחברתי,להיבטביחסאףכך

אתמלמונתה<ר<עהקצר , ... ··;·:.;·· .. ·.-.:.· ... ·.·.::;*: .. :.·. j ... : ... ·..שלפנינו.מהרומןנעדראינווכלל
העלב,-ואתהשיקוציםכל '::.:·· 11המפגשלחווייתטפלנעשההוא
שהטילוהחרפותואתגרת ... •לכסירנותו/אוה'אני-אתה'של

והקלוקלותהמנוונותצורותיוידי
(עמ' ,,הרומאנטיזם.שלביותר

138 (. 
אמה,אתשפגשתיהראשונהבפעם

לאבארון'דבורהשלבתרגומה
שעלבוהעלבונותמכלדברידעתי
חלומותיהלבדה,עמדההיאבה.

מופתעתהייתהלעתיםעוף.הגביהו
אלשהתגנבוהאיומיםהדמיונותמן

וחייכה,הוסיפההיאאבלמוחה,
ושובשובאומרתעצמהושמעה

הותירוהלעתיםמאושרת.היאכי
נשימה,נטולתשבורה,מחשבותיה

בדמעותחרשמתייפחתמאובנת,

פלי-להאמרהכן","אהחמרת.
הבתכמובדיוק"אתאמתה,סיטה

אמה,אמרה ,"אל"גריך."אבאשל
 ".הנישואיןאחריהתחילזה"אצלי

כמטחוריבוכייה,לה,עמדההיאכך
שאיןהמובטחת,הארץמןקשת

לעולם.עדיהמגיעים
ולאבינוניותלאבה,ראיתיולא

מושאאתרקכזב.ולאעליבות
ממשכלבוהיהשלאתקוותיה,

שהריתקרות.שלמושאבכלכמו
הואוגידים,עררקורםשהואמרגע

חדשמושאנבראובמקומותם,

ואין •כקודמוממשונטולעלום
המרוממיםוהכמיהההתקווהכמר

אותם.ומגביהיםבעליהןאתמעט
למחל-זכתהואמהשנים,חלפו
איריתשלמידיהחדשותצרת

אותה.ידעתיכברעכשיועקרבי.

לכלאוזניאתהפקרתיהשניםעם
פגישתיאלבה.שהוטלהדופי

מעט.מהססתהלכתיעמה,השנייה
קרתנית,אישהאמצאבאמתאולי

היאשרבואולםוכוזבת.בינונית
פסג,-אללהעפילמנסהעמדה,

העולםשלאפשריותהלאתיו
שלה.המציאותלעולםשמחוץ

לדברשואפתבקיים.מסתפקתלא
ררמאנטיזםאכן .ממנונעלהמה

הפ-התהוםלידעמידה .במיטבו

העולםלביןהזההעולם.ביןעורה
וכ-דמיוןפריאלאשאינוהאחר
חשוכיועוגמהעצבפרימיהה,

לסטותלשנות,רצוןפרימרפא,
והמובןהכפויהתלםמןמעט

נעלהבמהידעתילאושובמאליו.
 .רעהועללשינוימסויםרצון

במפולששנחשפההעין"מראית
אותנומעמידהבובאריבמאדאם

פנים-אל-פניםושעלצעדכלעל
להפ-מעוצבסיפוריחומרעם

משמרשהואכךכדירעדליא,
שלוהמורכבותהעושרכלאת

ברומןעדיםאנוהחי.החומר

שמקורםאותנטיים,לרגשותזה
כך ;ביותרהאוויליותבקלישאות

רעלרודולףעלאמהשהגיגיקורה
שאיןבלהטמתגלגליםהאהבה
אהבהלהטרביןבינולהבדיל
-פחות"עכורשמקורואמיתי

סארוט.נאטליוכרתכתמוסיפהכך
להפליא.מעוצבסיפוריחומראכן
איזולשפוטראוייםשמנומיאך

בלהטשמקורהאהבההינהאהבה
 .עכורמקורהאהבהואיזו •אמיתי

גדוללכאבדיהראויהמהןומי
אלאאינוש"הכלולידיעהכךכל

נותרשלאעדגדולה"אחתרמייה
ולהיפטרהנפשאתליטולאלא
 •האלה.החייםמןולתמידאחת

ייתכןזובדרךולהחיותה.לשוב
תובנהאללהגיעשניתןאומנם
לעמודלמצעראוחדשה,והארה
עלוייחודיתחדשהראותמנקודת
ברובואכןוהזמן.המקוםהחברה,

מרובהובמידההקצרים,סיפוריה

כהנא-הגיעהשלה,בנובלותאף
ברםזו.סגוליותלגילויכומרן

מימדיוכדיעדמתרחבתכשהיריעה

פע-תיתכןרב-עלילה,רומןשל

עשויהבקוראהחטאה.רבותמים

שלתחושהלהתעורראחתלא
-יותרגרועואףאי-אמינות,

ערטילאיתמציאותשלתחושה
שה-מאחרבמיוחדזאתעמוסה.

ומאפייניהלעיל'הנזכרתתימה
לשוןמטבעםמחייביםהנוספים,

להע-כדיישבהשרקפיגורטיבית,

אביהגםהשנים.עםכרבאריבאמן;

שבטאתחסךלאפלובר,מולידה,
 ;למיניהןמגרעותבהותלהלשונו
בררהושפלה,עלובהכוזבת,אישה

התגלמותאלאשאינהומשמימה,
אלהוכלאדמות.עליהבינוניות

עלחרפותהוסיפורקאחריושבאו
מיביניהםמתחריםכמוחרפותיו

לחרף.יגדיל
סא-(גאטליהמבשרפלוברבמסתה

קוראת ) 122עמ' ;החשד:עידןרוט

-,במאדאםשללעולמההסופרת
 :עינייםאחיזתשלעולםבארי

בובארי,מאדאםשרואה"העולם
כלדמיונותיה,לבה,משאלותכל

מבקשתהיאשעליהםחלומותיה,
סדרתעשוייםקיומה,אתלהשתית

עלסופקואשרגרועים,ציורים
13 
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אבי-דורמ'
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מפרים.ביקורת

* 
רומן

היסטורי

סיפוראו

עכשוי?

מנ•סםי fהן 1נ 1ח
הזגקרא 11מ 1נ 1

הקציןאהובת

 ;הצרפתי
אביבה :מאנגלית

ספריית ;גרר

ידיעותיפועלים
ספריאחרונות,

סדרתחמד,

 ;קלאסיקה
עמ' 413 ; 1991

ויואלפייר **
רוצחי :נאקה

 ;הזיכרון
עדה :מצרפתית

עם ;פלדרר
ספרייתעובדי

 ; 1991 ;אופקים

עמ' 354

הרוחהיאמזרחיתרח :':,··:~ ,,,
שב-נעימההפחות •

מפרץ-לייםמפרץ •
הגדולהנגיסת-היםשהואליים,
רגלהשלהתחתרןמ~דהביותר

שלהמשורבבתהדרום-מערבית
היהיכולסקרןואדם-אנגליה
שרירותסברותכמהמידלהעלות

במורדלפסועשהחלהזרגלגבי
הזעירכינויהליים-רג'יס,שלהמזח

בבוקרנגיסת-הים,שלעתיקאך

שלהישלונרקבחריףסופתי'אחד'
 ." 1867מארס

פארלס,ג'וןפותחאלהבמלים
ספרראתהמצליח,הבריטיהמספר

הצרפתי'הקציןאהובתהידוע

הספרקולנועית.לגרסהגםשזכה
עבריבתרגוםלראשונהאורראה

הרצאותשלרשחברו,רעתה-1978ב
תרגום,באותושרב,לפרסמוכדי

כמ-קלאסיקה"."סדרתבמסגרת
בסוףהרומןהופיעהאנגליקורר
ענייןאתעוררומיד-60השנות

הת-חלקם :והביקורתהקוראים
ספרותיתלתגליתטענוואףלהבו

שלבחשיבותוספקהטילווחלקם
 .הרומן
הספראינוהצרפתיהקציןאהובת

הר,מ-עםפארלס.שכתבהראשון

האספן,נמניםשלוהאחריםנים
מגדלהסיפוריםוקובץהמאגוס
הצ-הקציןאהובתאךהובנה.

ביותרהמייצגתיצירתוהיארפתי

טכני-שלשילוברעיונות,מבחינת
עלילהלרקוםהיכולתכתיבה,קרת

רתק,-זמניםולהחליףסיפורית
רחוץפניםמשחקימבחינתפרת,

התחרשהמבחינתוהעיקר,

כתיבהכילקורא,מעניקהשהיא
קרבהרעלנאמנותעלשומרתזר

ער-עלהקלאסיקה,לרוחפנימית
ובאותהוהחיוביים'הברוריםכיה

להיותלחדש,מסוגלתגםהיאעת

ובתכניםבצוררתומודרניתעכשרית

יחד.גם

בערברבייהמשמשיםבספרואומנם

סי-ושלהיסטורירומןשלסממנים
לצר-המשתמשועכשיו","כאןפור
העלילה ;מסויםהיסטוריכרקעכיו

שלהשנייהלמחציתמתייחסת
הרריקט,-לתקופההקודמת,המאה

"קופץ"והמספרבאנגליה,ריאנית
רעתה.אזביןלגשרכדיבזמן

כוונתושעיקרמאמיןאתהתכופות

-ודקויותיולפרטיוסיפור,לספר

שרבמתבררהנהאך ;לאותר
הואמזהפחותלאכיושרב,

רעיונייםיסודותהחדרתעלשרקד

האידאי-הצדגיבושעללמסופר,

מביאהואהספרבראשמחשבתי.

הלקוחמאונס,קארלמשלמרטו
 :היהודיםלשאלתמחיבורודווקא
רסטורציההיאאמנסיפציה"כל

ההתייחסותושלעולם-האדםשל

עצמו".האדםאלהאנושית
הקציןאבהובתדמויות-הגיבורים

מארד'ואנושיותמרבנותהצרפתי

נע-קמעה,מסתוריותעתובאותה

ביטוימוצאשאינומימולדת

הוא-והיא,יחסיהחיצונית.בעלילה

גבך-הנצחיהקשרשלהמסתורין

הארהכאןמקבליםכמראישה,
"מכניסהמספר(אגב,מיוחדת.

כמיהסיפור,לגרףפעםמדיעצמו"
יכולהואואיןיצרועליושגובר
אישיתמהתערבותערדלהימנע

במסופר).

בתי-ספרראתפארלסמתחילראם
הרילעיל,שהבאנוהקצראור

הגותית,בנימהאותרמסייםשהוא

 :סיכומי-בינייםמעיןאלהחותרת
נהרשלזרימתועלכותבהוא

המסתורייםהחרקיםעלהחיים,
הצורךעל ;המסתוריתרדה.בהרעל

אמונהשלקורטובימצאשאדם
ממצביםלצאתלושתסייעבעצמו,
החייםאתלשאתהחרבהעלקשים,
 •מצב.ובכלמקרהבכל

באותההיהודיבעולםשוניםטיח
לס-הראשונהבמאה-תקופה
רהב-מתתיהובןיוסףעל-פירה

ומצדה.מתתיהובןיוסףעלביאים,
-,מבספראחרתמרכזיתחטיבה

שב-האנטישמיתלפרשהקדשת
ולפרקיםדרייפרסלאלפרדקשרה

בתקופותצרפתיהודיבתולדות
היסטורי,תחוםרעודהאחרונות.

מטפלהמחבר :יותרהרבהקרוב
הזיכרון",ב"רוצחירבהבחריפות

אתמצחבעזרתהמכחישיםאלה
המתעלמיםהשראה,שלקיומה

- nהמההיסטוריותהעובדותמן
בפירהמוגדרתתופעה-רידדת

כ"ררריזירניזם".

ספרלהיותנועדלאהזיכרוןרוצחי
אךמאמרים.אסופתזוהימונוליטי.

והגישההחשיבהאחדותנזכרת

הנדונים,הנושאיםאלהמגובשת
הש,-המאמריםברמצטרפיםכמו

אחד.חיבורשלפרקיםלכדינים

• 

התנ"ך ***
והמסר

ההומניסטי

בד 1עסע

קדמה,שלאשליהמיצירתלהיזהר
היוולאייתכנולאבזמננוכאילו
וגרועיםכהםכיוצאאכזריותמעשי

בדמויותכי •הנפוץהטיעוןמהם.

הרע,רגםהטובגםמצרייםהמקרא

 .רלוונטילאאכל.נכוןגדולתןרננך
הואחינוכיתמכחינההקובעכי

-ולרעטוב,לטובלקרואשצריך
 " ...רע

פרשותעלסימוןאריהשלדבריו
והרה,-אנלוגיותמעליםבמקרא

ימינו,במציאותהמתקשריםוים,

המתרחשיםובמעשיםבמאורעות

-,מכספרהשערים .עינינולנגד

תהיליםמיתוס,לנבואה,קדשים
כנושאיםעוסקיםוהפרקיםואיוב,

פולחן •עליוןכערךהמוסרכגרן

 :סימוןאריה ***
-כצלםאדם

הומניסטיחינוך

 ;המקראולימוד
 ; 1991 ;עובדעם

עמ'. 359

** 
יהודי

לוחם

המ-ההשקפהזרה,עבודהומוסר,

ישראלגורלהנביאים,שלריבית
רעוד.

כשערשנכלל •הספרמפרקיאחד
חי-"אדםהשםאתנושאתהילים,

דתית".שירהשלומשמערתהלרני
כדיזרבכותרתלהשתמשאפשר

סימוןאריהשלכתיבתואתלהגדיר
ברחןחילוניאדם :שלפנינובחיבור

מרכזיותפרשותשלמשמערתןאת
 •בתנ"ך.

ההיס-שלזהספררמקרא ~ l ::::ן.: •
פיירהיהודי-צרפתיטוריון •

שלאיכולאינךנאקהויואל "
צמיחתהעלמררנהבהנאהלחשוב

-כתפוצותיהודיתמחשכהשל
בעלתעצמית,מקורית,מחשכה

מהרהרגםאתהאנאליטיים.יסודות
-ב,בקביעות-ספקומטיל-

הגולה,שלרוחנינירוןעלדיבורים
כלאככיכולנותרהשהיאכךעל

יצירתית.לחלוחית
נאקהלוידאשלספרר •כךארכך

וביכולתרוחשארבהרבהנכתב

שאינהרעננה,היסטוריתחשיבה

יבשיםמדעייםכתחומיםמסתגרת

באצבעוהנוגעתופורמליסטיים,
היס-כפרשותגםהאקטואליזציה

 .מאודרחוקותטוריות
המת-הזיכרוןרוצחיכספרהפרקים

מת-הרחוקהלהיסטוריהייחסים
יוסףשלובפועלובאישיותומקדים

פלכירס,יוספרס-מתתיהובן
תקופההשיכחהמןצחילאשר

נאקהלוידא .בתרלדרתינרמכרעת
פולי-פעילותאופניעלכאןכותב

דוזנפלרברכה

**** 
 :נשרדורון
כטעםגלידה
ספריית ;מורת

 ; 1991פועלים;
עמ'. 40

**** 
ליריקן

האבסורד

14 

E 
אריהפרסםשניםמספרפני '":ר ;:··:·;: ..

·-·· . JI זכויותכעלמחנך-סימון
r ,מדריך •לשעברמורהרכ,ת

ממ- •כן-שמןהנוערבכפרומנהל

פרסוחתןבנגבהחינוךיסודותניחי

- 1975לשנתכחינוךישראל

 .בימינווהחינוךאפלטוןהספראת
כעבודהכךכלשהצטיין •המחבר
מרחביאלהפליגבשטח,חינוכית
הדגול,היווניהפילוסוףשלהגותו

משנתומשמעותאתלהוכיחכדי
 .כתקופתנולחינוך
חוזרבצלם,אדםהחדש,בספרו
העולםאל •מקורותינואלסימון

עלהתנ"ךשלהפניםורבהעשיר
החינוכיות.משמעויותיו

כהתמרד-רקאינוהספרשלערכו
ותכניםנושאיםעםהמחודשתדרת

בגישהוכעיקר,גם,אלאמקראיים,
נושאיםאלוהמוסריתההומניסטית

ביא-דבריעלפרפרזהמעין •; M:tב•:,.כאשרעתה,דווקאאלהותכנים

"אהבה :המשוררשואלליק . 11 _ער-טשטוששלהעכורהגלעולה
זהמה /בעולם,יש-לפ-מקראייםיסודותורתימתכים

המ-והתשובה ) 17(עמ' "?העולםבארץקיומנושללאומניתדשנות
זה,שיריםספרדפיביןקופלתבכלל.היהודיתההוויהושלהזו
ובשפההביטויברעננותהמצטייןסימוןאריהמדגישבכדיולא

מכילהסוחף,בריתמוסקולחתשמואל- :"הלגנדההפרקבסירם
האבסורד,מאפייניכלאתבתוכהשאלתעולהכאשרשאול-דוד",

כרוחרהנרנסנסהגרוטסקהשללהדהיםהאכזרייםמעשיהם

המודרניזם.יש"בוודאי, :אלהתנ"כייםאישים
מעצמושהשילהמודרני,האניזמנם.רקעעלכאלהמעשיםלתאר

יכולאינוהגדולות,האידיאותאתמתוךולוחולקים,איןכךעל
כלברירתוזולתמאוםעללהישעןצריךזהעםזולה.לצדקנותסלידה
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כב-שרויוהואהאקזיסטנציאלית,
משמעות,חסרעולםבתוךדידותו

מןמתמלא .אבסורדתודעתחדור
שלהשיריעולמוזהוואכן .הספק
 •מגוחך •היגיוןחסר :נשרדורון

טעויות,ומלאמנוכרעצוב-מצחיק,
מכתבשהואבשיר,כותבשהואכפי

ניסוהזמן"וכל :להוריו"תודה"
טיבעל /האמתאתממנילהסתיר
 ,) 32(עמ'החיים"וטעםהעולם

מהאתמחבקאני"לפעמים :ולכן
חזק /שאיןמהאתכמושיש

אתלאבדלאכדי /מחבקאני
והמציאות ,) 36(עמ'שאין"מה

ולאברורלאמשהולעולםהיא
 /בהונותינועל"ועמדנו :מושג

ילדיםכמו /למציאותמנופפים
 .) 19(עמ'רכבת"בתחנת
אלוהיםזה,עצוב-מצחיקבעולם
של"שרוולים :שחקןאלאאיננו
שלההופעהבגדי /בחלוןחושך

למקבת(בניגוד ,) 9(עמ'אלהים"
האדםכיהטועןשיקספיר'של
ואינוהבמהעלשחקןרקהוא

ופין'לחילאודבר)שוםמייצג
לידוהעולםאתש"מגלגל .שטן

המורםגומיכדורעם.ילדכמו /
בן-הינהאהבה .) 30 (בגבעה"

בסרטיםרקקיימתאו ) 31 (בוז

לכןבאחריות,נשיאהואין ,) 23 (
שלצבירה"במצבלהעבירהאפשר
דמותאלאאינו).האדם 18 (סוודר"

יודעואינוסובל-גרוטסקית
רחוקהעולם,מןרחוקמה,לשם

"אדם :ההוריםמןרחוקמאהבה,

(עמ'ההתחלה"לקוחוזרומזוודה
בתג-הסיזיפיתהאבן(כאן- ) 21

קרוב"הכיעומדבמזוודה),לגלה

בונוגעאיננואבלשאפשר"לאושר
ממ-חוסרשלתחושהויש .) 13 (

"אנחנו :הזויהמציאותשלשרת,
שישהתפוחכמו /רעיוןהיינו

של /תפוח/כמו ... /תפוחבכל
נופלים" :פתאםשהחליטניוטון

נודע,הלאאלנופלוהוא .) 19 (
שאלותמפנהיהתמידיהכאוסאל

-מ,השותק,העולםאלקיומיות
"איש :לתשובותלשואמחכהעונה
תשובותבמקוםמלים,לחולזורק
תש,-ובאין .) 17 (צדפים"אוסף

התהו"נחשרקנורמות,ואיןכרת

(מעניין .) 34 (בפרוזדורים"ובהו

שליחדיוהצירוףהואכשלעצמו
הבראשיתיים).הנחשעםובהותהו

האדםנמצאין 15שלזהבעולם
והמשוררגמורה,בדיסאוריינטציה

בכיוון"לך :באירוניהלומייעץ
 :הנשימהבאותהזה,ועםהחץ".
שהחלטהכמובן ...החץכיוון"נגד
העולם,עלמלגלגהוא ,) 22 (שלך"

משווההואעצמו.ועלהאנושותעל
לילדיםהקוראלרוכלעצמואת

לבואהקוראים)כלפי(אירוניה

"גלידהשהיאממרכולתו'ולטעום
כילקוסם,או ,) 7 (מוות"בטעם

 /לעולמיםו?ליםהופכים"קוסמים
שלוקולו ,)םש(זולים"בטריקים

בוקעסחורותמיגיהמוכרחנווני

עצמוכלפי(אירוניה ) 14 (מגרונו
כל-מכירהשלאווירהושירתו).

חפציםהרבהבכל,שוררתלית

תהליךגםלכןאדם.בניומעט
שמ-פעילותבגדראיננוהיצירה

חשיבותה,מפאתאליהחנוונים

המליםוארעי.מקריתהליךאלא
עוזבים,חלקם :אורחיםכמובאות
בכאבנשאר"מי-נשאריםחלקם
אתרקמסמנותהןוגם-נשאר"

לכן .להןשמעברמהולאעצמן
ו"מוות""אהבה""הורים",המלים
כאי-כפולות,במדכאותנכתבות

שלוהןהשפהשלהןרוניזציה
אין-מליםשלבמצבהללו.הערכים

המית,-אורפאוסאלהדוברפונה
השאול,במרתפיהמתגלגללוגי,
 :לומייעציםהאליםעצה.לטקס
מלים",בהעשהאורידיקיאת"קח
צר,-"מנוקבגופהאתמוצאוהוא

 .) 9כתיבה"(מכונתרות

בקובץהמקופלהרבהכאבכלעם
-מ,הומורמלאהואזה,שירים

הגר-"הומורמסוגהומורשעשע.

הטכני-והנונסנס.הגיחוךדום",

אתנשרדורוןמפיקשבהןקרת

האבסורדאתוהמגוחך,המצחיק

העמדתידיעלנוצרותוהנונסנס,
סוריאליסטית,קומית,סיטואציה
כנףעלשהפליגו"גגות :מטורפת
אתעיניםמקופלישבים /הלילה
מצאנו /-אומדיםהבית,אנטנת

מקב-לא /השאולשעריעלפתק
סיטואציהאו ; ) 9 (תיקונים"לים

"אב- :מקנדית-קומית-גרוטסקית

אדניךעלעצמםאתיתלושים
"יתאבדואו ) 18 (עגיל"בצורת

הטכניקהאולם ;(שם)אצבעך"על

-מ,מתוחכםשימושהיאהעיקרית

בטעם"גלידה :בסינסתזיותקורי
"על ,) 7 (השוקולד""כאבמוות",
שטוחים"קולותזוחליםהרצפה

חורהיהאורידיקישל"בקולה ,) 9 (
מרחקיםלובשת"היא(שם)שחור"
אתזללנו"שם ,) 14 (הליכה"וצעדי
יונקים ...האור"כתמי ,) 19 (השמש

 .)םש(בקשית"

אינההשיריםשלשרמתםלמרות
העיצוב,דרכימבחינת-אחידה

הלשוןשלעושרהאוהכלליהרעיון
שלמות,מהווהכולוהקובץהרי-
מבחינתוהןהנפשהלךמבחינתהן

 •בו.המעוצבתהעולםתמונת
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גדולהשאנימפני"-

גדליםכשאנשים .חמורה

עושיםאיךשוכחיםהם

 ."זהאת

פןפיטר ::נרי .מ'.ג

 .גולן)בירמה:א~תרגום

 :גררסמןוריד
הדקדוקספר

הספרייה ;הפנימי

-החדשה
המאוחדהקיבוץ

סימןספרי /

 ; 1991 ;קריאה

עמ'. 321

20 

במלכודתפן ,פיטר
ואילץכחיפזון'נהגלאמןגרוסריר-

חמשכסבלנותלולהמתיןאותנוו·
שלוהקודםהרומןהופעתמאזשנים,

כמציאות,למדירבזמן .'אהבה' :ערךעיין
כשנתייםפעםרומןסופריםמפרסמיםשבה

ל"עיכוכ"מיתיתהאהסיכהתהיה .בערן
 :כביטחוןלומרניתןאחדדברתהיה,אשר
הרומניםמסוגאיכרהפנימיהדקדוקספר

איזו .קלובעטזריזהביד"לייצר"שניתן
לחדורשמעמיקיםככל !מלאכת-מחשבת

גררסמןלנרשהקיםהכרויהעולםתוךאל
מפוארמבנהלעינינוומתגלההולןהפעם,

שגולפובקישוטים,עשירלהפליא,ומסוגנן
מדהימה.ובדקדקנותדקבאיזמל
כרק,עדמלוטשתגררסמןשלכתיבתו
רמת-אמנותמעשהלהיותהתרםעדמודעת
המסורתייםהמשחקלכלליכל-כולהמסרת

המפנהנתיכהזוהי .הסיפוראמנותשל

הארפנהכעולםהאחרונהלצעקהעורף
דלתה"רזה",לפואטיקה :שלנרהספרותי

:הפרא-אדרבהמשהר.הגולמיתהאמצעים,

כמעטשופעת,עשירה,גררסמןשלטיקה
קשריםשלצפופהרשתגדותיה.עלערלה

-,שמסוגיםאמנותייםואמצעיםספרותיים

 :הקוראשללכרתשומתעלנלחמיםנים
אלרזירת,מטאפרררת,סמלים,מרטיבים,

איןותחבולות.פעריםמקדימים,רמזים
כמרושלאהגררסמני'בטקסטמקרירת

סמוי,חרטכעיןמחוברפרטלכלבחיים,
כתרךלוהמיועדתלמשבצתאותרהקושר
האסתטי.המארג

קדהאניהזההארכיטקטוניהמבנהבפני

כמ,-השתאותמעוררהספראכן'קידה.

לקורארעוד,זאתשלו.האמנותיתרכבות
אינטלק-הנאההקריאהבתהליךמזומנת
להתמודדמחריבהואשכןניכרת,טראלית

ללאממכרהתובעמערכה,טקסטעם

מירכיתלבתשומתמאומצת,חשיבההרף
מסועפיםקשריםוגילויאיסופםלפרטים,
כלתיפיענרחמלאכתבקיצור,ביניהם.
ולסטודנטיםלפרשניםרבתיחגיגהפוסקת,
פרי,מנחםשהעורך,חבל(רמהלספרות
הספר'גבשעלהדחוסהפרשנותכמאמר

אתהקוראיםמןוגוזלקצת,להם"מקלקל"
הגילוי).חדורת

הטקסטשלהמדהיםהאמנותיהגודש

הרומןשלהחלש~ייגםכעינייהוא
וידומדי'עשוייםהדברים .הזההמצוין

כלעלניכרתהאמן-האדריכלשלהמתכננת
להשתתףהקוראאתמזמינהושעל'צעד

המליםמכרןאלולחדורהמרתקכמשחק
אחדככלהושקעהנמליםשעכורתהקסום,

מפיתוליו.

ההשכלהספרותשלכרומניםהדמויותעל
שהןזקגרה,דרךכמעטלומר,היהנהוג

הד-גרוסמןשלכרומןמהלכות.אידאות

לכיןכזירההשורשלמרתוכיןכדבריו
הםהצפויהכמלחמההערכיםתבוסת
לצורך'שלאוהפעםלקורא,ברוראיתרת

 .הסאהאתהמגדישהמיותרתהתחכמות

הסמליםלאחדהלבתשומתמופניתשוב
אסרפיקשלתמונתו :כרומןהעיקריים

כחדרהתלויהבזירה,הגוועהמינוטאורוס
המינרטארררס,השכנה.עדנהשלהשירותים

ויחידנהדרמיתייצוראדם,חצישררחצי

הטבע,שלאומללעיוותגםאךבמינו,
הןענייןרכימסועפיםכחוטיםנקשר

לדמותווהןהאבשלה"מסררסת"לדמותו
לשםאך .אחרוןהגיבורשלהטראגית

הסמלאתולסלסללהמשיךהיהצריךמה
 ?הפוליטילמישורגםולגלגלו

כוחכעלסרפדהואגררסמןזאת,רעם
הואוכרגישותוהרז'אתהיודעגדול'

הלהטיםלמעשהמעללהתעלותמצליח

כשר-ודם,דמויותספקללאהןמרירת

מתוךכאילוומדבררתמתנהגותהןאכל
כיצירהכרויותדמויותלהיותןמודעות

אמירהאוהרהורמעשה,שכלספרותית,
ארכלשהולסמלנרכךערדתורמיםשלהן

אימתכלהנשמעה"קליק"למטאפררה.
כמקומרהיטב"מתיישב"טקסטשלשפרט
 .האוזןאתמעטצררםהענקהפאזלשכתרך

 :מדירכותמרכות,אחתקטנה,דוגמההנה
לאחרוןגדעוןמגלההרומןסוףלקראת
לתזוזתהארתאתשתיתןהסיסמהכיחכרו

הימים)ששת(מלחמתכמלחמההכוחות
"כמו :מוסיףוהואאדום"."סדיןהיא

לי,ותאמיןלשרד,אדוםסדיןשמראים
כזירה"השרדכמואצלנויגמרוגםשהם
עררךשגדעוןוההקבלההשרד, .) 317(עמ'

ספר .פרטיואחרוןעדהמחושבהספרותי'

יצירהלכלמעלהואהפנימיהדקדוק
וגורלאנושית,אמתהמקרינהוחמה,כנה
כסוףכנר.לגעתמצליחהגיבורשלחייו

שהוגלהכמיכרדד'אומנםנותרהואהרומן
לעולם,זרואפלה,קפואהגדרהלארץ

זראיכרהואאכללעצמו,אפילוזר
אחרונהלהתמודדותיוצאאהוון .לנו

הדרן'באאחרוןמלחמתולמוות,לחיים
כמעשהרקיושגהמוחלטהשחרורכי

הנישאתוהקינהאלגי,סירםזהרהתאבדות.
 :קרבהנוצרתהלב.אתמרטיטהכאוויר
שלו,הפנימי'הדקדוקאחרוןשלנפשומפת

חוטכאילומפוענח.כשדרלקוראמועברים
שהעכירהחרטנאותרכיניהם,קושרסמרי

לנכדה.כירושהליליסבתאכחשאי

ב

ומפורטאמיןעיצובעלהרכהההקפדה
לאתרומהתרדמתהריאליהפרטישל

אפשראכן .הרומןשללהצלחתומבוטלת

כרומןהפנימיהדקדוקספראתלקרוא

ההתבגרות,נושאעלריאליסטי-פסיכרלרגי
לטפלהרבתההעבריתשהספרותנושא

כחייושניםשלושמגוללמןגרוס .כר
בית-הכרם,משכרכתירושלמינערשל

עולמואתהןלחשוףמיטיבשהואתוך
שלכיאתומתפורר'ההולךהשסוע,הפנימי

והןהעצמי'וההרסהנפשיתההידרדרות

 :הגיבורצמחשכתרנוהחברתיהמרחבאת
הכל-השכניםהחברים,המשפחה,

תשומת-לכמתוךרכה,כמוחשיותמתואר
דמותכלשלהייחודייםהאפירןלקורי

ואביזריה.-60השנותולאווירת
לומר,ניתןהרומןשםעלכפרפראזה
עלהקפדהמתוךמתואריםשהדברים
-המיוחדהצופןרעלשלהםהפנימיהדקדוק
דירהכלמשלהם,שפהלכתיםאפילולהם.
לדירתהלה.רקהאופייניתהסימניםרשפת
שמסתפקתנזירית,"שפההשכנהעדנהשל

משפתמארדשרנה ,) 12(עמ'כרמז"

 .קליינפלדמשפחתדירתשלהסימנים
לכנרתשנהרגמההואאהווןשלכיתר
גרוטסקי,לעיצובהזוכהפולני","בית
עםהסטריארטיפיים.אפיוניוהקצנתתוך

פרטיים,כשמרתמכוניםהכיתחפציזאת,

השולחן :לושנישאיןצרפןהיוצרים
האדוםהטכררטהפראנצוסקי'הקריפאלע,

הקטןהארוןהפוריץ'פארוק,המכונה

ריכטיגגרובים'מרישההחרסין'המכונה

וכר'.הנכדהחרושצ'וכהשטיח,

הפ,-האםהינדה,רמהכידמושלתזהכבית
הדימירן'ומשוללתהרגישותחסרתלנייח
מןחריגהרכלהשגרהמןסטייהשכל

היום-יוםחייאתהבוניםהקטניםהטקסים

קרב.רוחכהומפיחיםאיוםעכורהמהררים

גדולה""אישהזרהקטנה,קומתהאףעל
מיתיים,כמעטמימדיםבעלתושתלטנית,

מאחורי~ים·שמה"עיפרוןמאנשיםשעושה

ושככוחה ,) l 8(עמ'הסבתאכדבריארזן",

ולהקטיןהלכנהעלאפילוככיכול'לצרות,
מימדיה.את

לשון,עילגגוף,גדלמ;שה,האבמולה
ל"טיליגגאטים"הבזגשמי,פשוט,איש

מאולףמשפחהאישרל"טיליגגאטיות".
מתגלהזאתרעםכערל'המושךהיטב,
למשמנישמתחתמגודל'כפרחחלעתים

הרומנטי'עכרוניצוץעדייןככהלאגרפו
הפראי.

כת-כריתוכעיןהיאהסניליתליליסבתא
"נכחדתונגדהאםנגדכמלחמתואחרוןשל
נמתחיםנכדהלכיןרכינההעולם",שאר
ככלשאיננהסבתא .ענייןרכיאנאלוגיהקווי

יודעתואינהלכשליודעתאינההסבתות,
תינוקת,ואפילונערה,למעשהזוהילפנק.
שזכרצוענייה,שלנפשזקנה,שלכגוף

המרדעצמאותה,יופיה,ההוללים,נעוריה
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ובמוסדהחברהבמוסכמותבהרריה,שלה
חריפהכאנטי-תזהמשמשיםהזעיר-בורגני

וחסדהמעוףחסדהחד-גוני,החייםלאורח
 .קליינפלדמשפחתשלהלחלוחית

והנאמנה,הנבונההאחרתירכייגםוישנה

והולךהמשמיןוגרפההמיניתשהתבגרותה
התורשהקללתאתלאחרוןממחישים
הצופןדדךלילדיהםמהרדיםהמועבדת

אתותעזובבהרדיםתמדודהיאהגנטי.

בלטרקדניתלהיותתרכללאאךהבית,
לאמאביהשירשההגופניותמןכיכחפצה,
לעולם.תיחלץ
שעובדילדיצומחהזאתהמשפחהבתרך
המ-שידודיקשה.משבדההתבגרותבגיל
הסביבה,על-ידינקלטיםאינםשלוצוקה
המציאות.עםהקשראתומאבדהולךוהוא

וחוסרעיוורוןהמגלהבמציאות,גדלאחרון
המקפידהה~ם .למצברמוחלטיםרגישות

החוצה,המלוכלכתהכביסהאתלהוציאלא
מיניבכלהבדיותמעיניהבעיהאתמסתירה

היאכךבחמרתהשנהגהכשםתחבולות.
אותרלהקריבמהססתראינהבבנהנוהגת

אפילוולשקדהמשפחהכברדמזבחעל
 .מיתיהאלגילוביחסהרופאבאוזני

ביטוילידיבאאחרוןשלההתאבדותיצר
בעצמו,לפגועונשניםחוזריםכבסירנות

כבמשחקחייועללהמרבגרפו,לחבל
פחדידעלא"מעולםכירוסית","רולטה
יד,לעצמושוברהוא .) 74(עמ'גופני"
עצמואתלחנוקמנסה ,שןלעצמועוקד

הדםזרימתבחסימתמשתעשעבכרית,

בסכיןאצבעותיואתפוצעיידירבוורידי

בשדר,אתמלקהגרפו,אתדוקרמטבח,
אתכולאולבסוףעיניו,גולותאתלוחץ
מהורההגרף"הענשת"נטוש.כמקדרעצמו

מדעיבמינוחמזוכיזם,-לנפשפיצוי
 ;לגרףהתאכזרותמתוךהנאההפקתשגרר,

שברארוטי,שיאמעיןחריפה,תחושה

"איזו :לכאבעונגשביןהגבולמיטשטש
כמררעלתה,התבהרהזוהרת,גדולה,מהרת

ומאירת-מארדמתונהדחוקההתפוצצות

ומתחתשמש,שלבקיעתהכבטרםפנים,
המשתאה,חיוכוהתעגלהקמוציםלאגרופיו

רעל-אףשלו'העינייםבתרךקולנועסרט
מערפלותשהחלוהדמעותרעל-אףהכאב,

לאזרועותיו,לאודךוזולגותהמראהאת
הניסוייםבכלפעם,אףזהאיךוחשבחדל,

כמררגעשלוהגרףמןלקבלניסהלא ,שלו
 .) 322-323(עמ'מתנה"זה,

שללמצברהעיקריהפסיכולוגיההסבר
ניתןהבלתיבפערבבית,נערץאחרון

העולםלביןהפנימיעולמוביןלגישור
האשמהמוטלתבייחוד .הרדיושלהמצמית

לתפוסהיכולהמסרסת,אישה ,אמרעל
היהודיותהאמהותכשרדתכברדשלמקרם

הדומןמןלמשללנרהמוכרותהמפלצתיות,
לדמותהזקוק ,אחרון .היהודי-אמריקאי

במדדיוצאאינואביר,עלהמתרפקאם,
מק-בהרריותלותובהרריו.ומשחדרגדול
ליליסבתאשלהעיקשתלדבקותהבילה

מופניםוהשנאההדיכוירגשותבמשפחה.

לצד :חצרינותרהוא .עצמואלפנימה,
ועצמאותושונותואתלהפגיןבסירנותיו

לדברההקפדהאר ,למשל ,שלו(הצמחונות
הטהורותשפתיראתלטמאולאיפהעברית

של"הזהכמר"טרף"פיגוליםבמושג
נאמנותלשמורמשתדלהואהמלח"),
אתלמשל,להצדיק,לכגרד,לאלהרריו,
ש"דקהסבתא,אלהאםשלהמשפיליחסה
ארתה"לסבולבכללאפשרהיהאמאבזכות
 .) 62(עמ'

במהלךאחרוןשלהנפשיתהידרדרותו
חברתיתבבדידותכדרכהשניםשלרש
בתקופתלשיאהמגיעהזווגוברת.הולכת

תקופההימים,ששתמלחמתערבההמתנה
 ,אחרוןודק ,ומתגבשמתלכדהעםכלשבה
נותרהמצי:אות,שפתאתמביןאינושכבד

במעמדוהשינוילמחנה.מחוץכמצורע
אינואחרוןשכן ,דרמטיהואהחברתי

מתבודדי :בספרותהרווחהסוגמןילד-אמן
אתאומנםמבליטמןגרוס .וחולמנימדחף

אהבתואתיורגישותוהרוחנייםכישוריו

הרדיו,בידישדוכאהאהבהבגיטרה,לנגינה
הןאףהמעידותשלויודיניההופעותאת
המחברבסך-הכלאבל ;אמנותיתנטייהעל
כילדמלכתחילהגיבורואתלעצבניסהלא

 ,חברותיכילדדווקאאלא ,ומוזררניתמה
שלבמרכזהשניצביתדה,נשמהבעל

בעלילדארתה,ומנהיגהילדיםחבורת
ומצטייןבדיחותלספרהיודעהמצאות,
בחיקויים.

מי ,יוצא-דופןלהיותפירושואמןלהיות
כולם.מהלכיםשברבתלםצועדשאינו
כבעל-כמוהראמןאחרוןשלהרדיו·בעיני
מש-אתהמביישתשחרדה,כבשהמרם,

ההקצנה,דדךעלממחישים,הםפחתה.
נגדלהתלכדהחברהשלנטייתהאת

אחרוןאותם.ולגמדשבקרבהיוצאי-הדופן
 ,כלפירוחבריוהוריושליחסםאתמפנים

מתנגשתונבחרמיוחדשהואוהתחושה

המעיקהההדגשהעםאשמה,תחושותעם

ילד-מפלצת,אהוב,בלתי ,רצויבלתישהוא
הנודמלים.האנשיםשלאושרםעלהמאיים
לשיאהומגיעהומחריפה,הולכתזרהדגשה
מאבדשהואלונדמהכאשד ,הדומןבסוף
מתרביםבמקבילוכאשד ,גדעוןחברואת

להביאועומדתבהדירןשאמרהסימנים
מקומו.אתיתפוסאשדחדש,ילדלעולם
להשתמש(אםאחרוןשלהרצוצהנפשו

נפשרכמרבן-ציון),ש'שלסיפורובכותרת
קורסת,יעגנוןשלפשוטבסיפורהושלשל

כךדקכי .השיגעוןתהוםאלמתגלגלוהוא
להלךהתנאטייםדחפיואתלהגדירניתן
הקץ.קועל

ג

הדק-ספראתלקרואכאמוד,אפשר,
דיאליסטי-פסיכולוגיכדומןהפנימידוק

הן-הפנטסטייםהיסודותמןולהתעלם
המ-לגדילתולמשל, .,,כךבו.רועים
הסבתאשלולמצבהאהווןשלעוכבת

הסבריםבטקסטלמצואניתןהמתה-חיה
הקריאהאולםוגנטיים.ביולוגייםרפואיים,

מלמצותדחוקההדיאליסטית-פסיכרלרגית
בראש-אותהלהביןישהיצירה.את

משמעריותאלהחותרתכיצירהוראשונה
סימניםמדייותרמכילהטקסט .מטאפיסיות

סימבוליים,יסודותדק:לאכךעלהמעידים
שללמצבהפוליטיותאנאלרגירתדקלא

 ~ 1 1ן:ג

 •מפריםביקורת

 •מםה

אלאהימים,ששתמלחמתערבהמדינה
ורמיזותקונוטטיביתבלשוןשימושגם

-,הילדים,וסיפוריאגדות-עםלמיתוסים,
לצדףניתןלכךפנטסטיים.בחומדיםודיים

הגרוטסקיים-היפרבוליים,התיאוריםאתגם

שלהדיאליסטיתהאמינותאתהמערערים
קיררתבהדסהעוסקיםבפרקים(כגוןהדומן

בלום).עדנהשלביתה
חב-דדךעולותהמטאפיסיותהמשמעויות

אתהפוקדתהגופנית-התפתחותיתעיה

מצוקההמבטאתהגדילה,עיכוב :הגיבור
מגדידאחרון .יותרהרבהמהותיתקיומית

ארבע-בןכישישהדומןבסוףעצמואת

עללהצביעניתןזה(ובהקשרוחציעשרה
בדומןקאזיקהתינוקוביןבינוהדימירן

אחתדקכמובןוזו ,'אהבה' :ערךעיין

שכןהיצירות),שתיביןההשקהמנקודות

פיכחוןברמתפתחהגדילהלעיכובבמקביל
עדהאנושי,הקיוםעליבותלגבינורא

הילדותתקופתתוםהחיים.יצרלארנון
לסוףבבת-אחת ,כביכול ,אותומקפיץ

ואם ;והבגרותהנעוריםעלדילוגתוך ,חייו
תם,כילדאהווןמופיעהרומןבתחילת
הסימנים""שפתאתלהביןלשוואהמנסה

 ,גילובניהמתבגריםושלהמבוגריםשל
מבוגדדודאיזהעםכמואתרש"משתדלים

 ,) 67(עמ'השפה"אתמביןשלאתייראו

חכםכקוהלת,מתגלההואהדומןבסוףהדי
קוצרעלמרחםהואמכולם.מפוכחמכולם,
דואיםשאינםיחבריושלו~וודונםהשגתם
ובקובמהירותהחייםזורמיםכיצדכמוהו

הדברהוא,ודקשהוא,המוות,אלישר

היאההתבגרות .שלנווכולויהוודאייהנכון
ממושךגסיסהתהליךשלתחילתואפוא
עצמועלשקיבל"מי :הצלהממנושאין
הגשמיות,שלהזאתהמסתוריתהחוקהאת
העבדותדדךעלעלהכבדהבשריתקנוןאת

בליצע,דאחדצעדוהחדגוניות,והשיממון
שהואלסופה.עדקיצורים,ובליעקיפות
 .) 283(עמ'המרות"

ניחומיםל~דסהחייםנמשליםהמוותמול
בהלהשתמששממהריםזולה,למתנהאו

כמכתבהלאהאותהומעבידיםדעתבחוסר
לאשלעולם ,פיקדוןהםהחייםכיחתום.
להשתתףש:רדבהאחרון,בידינו.יישאר

פעם.אףבגודלעלהלאפרסיםבמבצעי
שהוטלהפסולה,במטבעזכהאחתפעםדק

בעלמזדקןאדםעל-ידיסידהמתוךהימה
המטבעאתדלה ,צללהוא .שלדפני
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הקבורה(כמנהגללשונומתחתוהניחה
חרזהכרתכאילובכךהירדני-רומי).בעולם

מכר :המרדתמלאךעםארהשטןעם
(הילדות),כאבן-חןהיקרהנשמתו'את

המתקלקלזולצעצועהגרף'מתנתתמררת
המתנה,עללבסוףמוותראהווןכמהירות.
המעשיתשמשמערתהסימבולית,וכמחררה

אתשומטהואהחיים,עלויתורהיא

מדרדרך'שלהחלודהקופסתולתוךהמטבע
המטבעחוזרתכמרבכך .העירורהקבצן

דרמהמדרדרךשלתיאורושכןלבעליה,
נסגר.המעגלבסירה.האיששללתיאורו
משמערתאתאהווןשלהמפוכחתתפיסתו
לראותגילולפישאינהיכולתארתההקיום,

מאמללתהסוף'כתחילתההתבגרותאת
ערךתחושתאותרממלאתגםאךאותר,
להיותמבקשאהווןחברתיניצררעצמי.
ומחפשלחבריםזקוקהוא :נדלםכמר

מצטיירתשונותוביעלי.בהתאהבותהצלה
(והרומןהטבעשלונעירותכמרםכעיניו
דרדרכמרשדנים,מסוגיםטבעבעיוותימלא

פרנסאלהגדול'הראשבעלהלבקןליפשיץ'
השוהההמשפחה,קרובתלאה'לה,הגמד,
מרך-הצולע,כביומיןשנולדה,מאזכמוסד

וכמרבןראשים,שניבעלעגלהעיוור,דרך
הכלאיים).יצור-המינרטארררס

כנבחר,עצמואתרואהאהווןשני,מצד

לדשאיןאדםהחיצוני'לעולםנזקקשאינו
ראינוחירותועלבקנאותהשומרתחליף'

הביולוגיים.לתהליכיםאפילולהיכנעמוכן
הרהוריומעידיםשלדהנבחרותתחושתעל
רואההואואגדות.מיתוסיםגיבוריעל
אציליםכבןמכרשף'כבן-מלךעצמואת

יצירות(נרמזותבכפילבילדותושהוחלף
והעניבן-המלךכגרןכפילים,עלספרותיות

שנמכריוסףשלדמותוכבןמזברה),והשבוי
ארבמצרים,לגדולהרעלהאחידעל-ידי
בנגינתואחרידשמוליךמהמלין'כחלילן

הילדים.את
והספרותהמיתוסמעולםהדמויותבין

חשיבותישאהווןשללדמותוהמתקשרות
המרומזפן'פיטרשללדמותומיוחדת
שטבעההרק","קפיטןהרפסודהשלבשמה

אהוון'תל-אביב.בחרףמיםבשיבולת
להתבגר.המסרבילדהואפן'פיטרכמר

במישורליקויהיאשלדהמעוכבתהגדילה
ביטויהיאבעתבהאךברתי, nהריאליסטי-

שכןהמטאפיסי,במישורשלולנבחרות
מבקשהוא .ילדלהישארבוחראהוון
המשעבדיםוחרקיההמציאותעללכפות

המרשלהוארקשברהפנימי'עולמואת
הואזר.שאיפהמגשיםפןפיטר .והמחוקק

שהואמשרםחירותו'אתלממשמצליח
אגדה,שלבעולםהפועלתבדדיה,דמות
ולנצחעדלעולמילעופףניתןשברעולם
משרםטראגית,דמותהואאהווןהמרדת.את

המציאות.לחרקיכורחובעלכפוףשהוא
לדמניחהראינהכבמלכודתאותרלוכדתזר

מבקשאהווןכןפיעלאףכנפיים.לפרוש
חירות :אפשריהבלתיאתבעקשנותלעצמו

הואאקזיסטנציאלייםבמונחיםטרטאלית.

הסוף'עדבמרדדההולךפרומתיאימורד
שלו.אימננטיתתוצאההואשהכישלוןמרד

האב .מוותראינואהווןלאביו'בניגוד
עטורוהראשהסוערהעברבעלהענק,

הינדה,שלברשתהלבסוףנפלהתלתלים,
בחיקהאותושפיתתההעכביש","אשת

בידיההממית.בביתהאותווכלאההאימהי
אתומאבדדלילהבידכשמשוןשבויהוא

לכש-רומזאף(גררסמןיופיוואתגבריותו
ומיומנת,זריזהכספריתהינדהשלדובותיה
הצ;פאתמרשה,שלתלתליואתהגוזזת

בחורותחמישיםשלשערןואתאמושל
ככלאחראית,היאקריית-ענבים.בקיבוץ

התאנה).עץלכריתתגםהנראה,
ההן-אתמנצלאינומושהניצחה.הינדה

מקדריהלהשתחררלידידשנפלהומנות
מןלהצילוהמושטתהידלתחייה.ולשוב
הנערהשלידהכמווהקיפאון'השבי

בתחריטוהגורעלמינוטארררסהמושטת
להריסתעדנה.שלידההיאפיקאסו,של

להנרתםשמושהמשימהביתה,כותלי
ברורה.סימבוליתמשמערתישבהתלהבות,

וברזליםצינורותשכבלים,הבית,קירות
אדם,שלכגופוכמוהםבהם,שזורים

לחשוףשנועדהכחציבהכמרהוהריסתם
החרוז(כמובהםהמסתתריקריהלום

שהואיהלוםהקרפיון),דגבמעיהמסתתר

המסתתרתהיופי'רבתלנשמהמטאפורה
 .הבשרלמשמנימתחת
בעליוונילאלילמדומהבקירהמכהמושה
המכהלמשהאףואוליפוסידוני'ראש
הקירהרסשכןמים,ממנוומוציאבסלע
לפתיחתהמביאהבשמים,כהתגרותכמוהו

הקירפריצתגשם.ולירידתארובותיהם
נאותרהואהאב :האגדהלעולםגםנקשרת

עלהשומרתהחומהאתהמבקיענסיך
מצטיירתאכןעדנההנרדמת.היפהפיה

מעולםהנמהכנסיכהאהווןשלבעיניו
שבוימכושף"ביתהואוביתההאגדה,

אתויבקעאבירשיבואעדבתרדמה,

 .) 12(עמ'הדומיה"

שבאגדת-העם,הטובלסוףבניגודאולם
אינווהואאמיתינסיךאינומושההנסיך

ה"כסיך"כן,עליתרהנסיכה.אתגואל
שבוהואהמכשפה,מקללתנגאלאינועצמו
המדשדשודוחה,שמןמשפחהאישלהיות
הינדה,שחורים.פלסטיקבכפכפיבביתו

מאגדתהמכשפהכמוהמפטמת,המכשפה

גוברתמיתית,גורגונהוכמווגרטלהנזל
וקמהשהתעוררהוזו,הכמה,היפהפיהעל

חשופהנותרתדרמאטית,כהבדרךלתחייה
נהרסת,אישיותהעוין'כעולםומעורטלת

וכשמתהוגופהחיוניותה,אתמאבדתהיא

 .לאבןהופכים
אהווןכמשךהקטסטרופליהאירועלפני

שהללומשוםקסם,כבחבליולביתהלעדנה
שלתוםצרופה,ורוחניותטוהרהקרינו

ומשוללתגופניותמשוללתילדיםאגדת
ביתועדנה,שללביתהבהשוואהמיניות.

שהבלמאוד'גשמיביתהואאהווןשל
אלה,ענייניםהגוף.ענייניסביבבוסובב

וה-הניקיוןטקסיהמין'האכילה,כגון
כולםעלינו'העובריםהביולוגייםשינויים

אדם.הואבאשרהאדםשלממהותוחלק
ובכךהתורשה,חוקיכמועליונכפיםהם
שואפתהמכונפת,נפשואתמשעבדיםהם

אותו.ומגמדיםהחירות,

 .לנדלנומשותפיםהגופנייםהביטויים :ועוד
לעוררכדיבכךדיייחרד.כלבהםאין
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מטקסיות,הסולד Iאהווןשלמרדנותואת
ההכרהעדרית.ומהשתייכותמהמוניות

היום-יוםבחיימתבטאתשלובאליטיזם
פרטית,שונה,בצורהדבריםלעשרתבדחף

לברואלהמציא,הראשונה,בפעםוכאילו
מסיבהופרטי.טהורהואהחדשכיולחדש.

ממציאהואשפה,לברואאהווןמבקשזו
(פ.רןכטהעבריתללשוןחדשדקדוקכעין

שוכהבצררהמתנהגוהואק;נטיכיוס),

בין Iכךהנורמטיבית.להתנהגותומהופכת
החריגההתנהגותואתלהסבירניתןהשאר,
באנשימרדזהרלצופים.ההתקבלותבטקס

שלתחושהלושהעניקמרדהשורה,
שלתחושהנידחות,שלגםאךחירות,
מקרבה.אותוהקיאהשהחברהמצורע

ר

באמצעותלקנותניתןחירותשלתחושה
האמן'הבריאה.למעשההמקבילההאמנות,

שהןפנימיות,בעינייםבעולםמתבונןכילד'
מצי-האתללושהכוחובידיוהנפש'עיני
הרפרודוקציות .הפנימיעולמועל-פיאות

להדגיםעשויותעדנהשלבדירתההתלויות
גושעלהיצוקההטירה :הזההעיקרוןאת
מגריט'שלבציורוליםאתווצונחתאבן

שביניהם,הפרעםהצורהמעוותיוהגופים

(עמ'הנכון"במקוםנמצאותאינן"שעיניו

1o-11 ( אסרפיקשלבגרניקה. 

העולםעםבריאלקשרזקוקהאמןשגםאלא
-ה,ולקהל'ציבוריתלהתייחסותהחיצון'

איבודתוךהפנימי'בעולמוהסתגרות
אותולדרדרעלולההמציאות,עםהקשר
ואן-גון).(מקרהולשיגעוןעצמילהרס

ונטייתוכש:נונותיוומסתגר'הולךאהוון
זוכיםאינםבגיטרה)(הנגינהלאמנות
ודיניההופעותואפילוולעידוד'לטיפוח

הואחבריו.אתמרשימותאיכןשובשלו
והנועזתשלו'האחרונהההופעה .נבגדחש

המקררמןלהיחלץינסהשבהמכולן'
הפיכאלה .קהלללאאפואתתקייםהנטוש'

קולטאינושאישפנימי,דיאלוגהואשלו
מכשירגרוסמןלאיש.נועדלאוהואאותו
שלבשורהזורפאיםלהופעתהקרקעאת

אלהלי"."בכדמהמשחקיםעלרמזים

שלמשחקרכגוןהרומן'מתחילתזרועים
"גומי",נראההבלתיהכלבעםאהוון
נבחרתכגד;,להעםשלוהכדורגלמשחק
לפנישלוהריצה :ולבסוףהעולם,שאר
הגדושיםהכביסהחבליביןיעלישלביתה
ריצהרפאים,יערכבתוךוסדיניםבגדים
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בטקסהילדיםחומתלפריצתהמקבילה
 .לכןקררםשכיםכחמשלצופיםהקבלה
בתוךמסתתרמסתבר,כךאמנותי,ניצוץ

הילדותיתליליסבתאאדם.כלשללבו
בעבודותבדמההעצורההאשאתמבטאת

וממ-מוותרתאיכהוירכיעזות-צבע,רקמה

שלבגידתוחרףבלטבשיעורילרקודשיכה
מסתתר,קטןניצוץוהולך.המשמיןהגוף

חובבתהינדה,אצלאפילוהפלא,למרבה
שבביתםמושה,בעלהואצלהאופרות,

משמשיםאובבויךעםאבקהספריםמעלים
רופסות.ידיי'םעליהלהניחכמשענת

יציר-מאוד'ארציאדםהואקלייכפלדמושה
צורתואת"עיצבה"היאאשתו.שלכפיה

המשמיניםבמאכליההמגושמתהחיצונית
אות;הפכהאותו,בייתהאותו,אילפה
לגדרוערבעםהמוחזרל"פרטרףמחיית
לפ-בלחם,צורותהצר),ומאוק.ח, 143(עמ'

שעברהניצוץאבלבמועצת-הפועלים.קיר
עדייןהתורשהחוקיבתוקףלבנהמלילי

מסתתרתהמגושםהגוףבתוךכבה.לא
המבוגרומושהחירות,השואפתכשמה,

ופרחחילדגםלעתיםהואהאופקיםוצר
הבן).אותורואהלפחות,(כך'אמןואפילו

בעץהטיפולדרךהרומן'בתחילתכבר
מעיכהזמנילשחרורזוכההואהתאנה,
התעלותשללתחושהאשתו,שלהפקוחה
העלובההמציאותמןקצרולניתוקהכפש
ככערוקל-משקלזריזהפועלים.שיכוןשל
פצעיו,אתומרפאהעץעלמטפסהוא

ככהןימים,שבעהבמשךאותומטהר

שעוסקכמיאוקדוםמאגיטקסהמקיים

העולם.בתיקון
ביתהקירותהרסלהרוס.גםיודעהאבאך
כהופעהברומןמצטיירבלוםעדנהשל

קהללפכיקסםומלאתמרהיבהאמנותית
ואתהדירהבעלתאתהכוללקטן'צופים

אנדרטת"ולכגד :קלייכפלדמשפחתבכי
מעונגהגוועותועיניהאמא,שלשתיקתה

שללכלאתאבאשםהגישעדנה,של
מתוכושפעהואקרקסלועכמוסגנונותיו'

לולייניםכמריםלפידיםופילים,סוסים
הגעישהואהטהורהכישרוןאתליצנים,
הכפש,שלהגדולכמכחולהגוףאתלמולם,

קהלולפכיוחשףהפךהואבושהבליאך
רקמתובגבוהז'וכגלרהמוקיוןטלאיאתגם
(עמ'עצמו"הואהיההכלכי :וירטואוזיתה
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בליאבלהכפש,שלביטויהיאהאמנות
הגוףשכןקיום,להאיןהגופניהיסוד
אחרוןהכפש.שלהמכחולכאמורהוא
וצץבכלמצויהגופנישהשדלדעת,נוכח

מזהםביותר'הטהורשלבתחומואפילו
יופיהכר.לבליעדאותוומשכהאותו

כרוכיםובהמיכאצלוגסות,עדינותוכיעור'
והחרבהפרחוכמווהאדםהשורכמריחד'

שלהנהדרתההופעה .אסרפיקשלבציוריו
התגוששותאתגםמזכירההקירמולהאב

בטל,-המוקרנתוהמאוסההאכזריתהקאץ'

צבעוניעולםרקאיכרקרקסהלבנונית,ויזיח
אלאילדים,שללבםאתהמושךומלא-קסם

על-גביאלפונס"שלהחתולות"קרקסגם
העורכורסאותהפורנוגרפיים,הקלפים

חריקהקולמשמיעותעדנהשלהיפהפיות
כלחם,המפוסלתהעדינה,ויעלנתעב,

מפוטמת,ובצקית,כפרחהמהתנור"יצאה

תיראההיאאיךלראותהיהאפשרולרגע
 .) 287(עמ'פעם"

מוכןאינוהילדותית,כעקשנותואחרון'
הנשגבשכיןהזאתהזיקהאתלקבל
הבוגדני'הפיך'הכלתיהתהליךואתלכמוך
שלהפנימיתוהחירותהטוהראדכדךשל

הנוראשכשלרכהסיזיפית,עקשנותזו .הילד
מוצי-חיים,החתולהכפרשתלמשל,כרמז,

כצמחונית.לשווא,לגדל,כיסהשאחרון
הבוגדניתוהחתולהבכך'שככשלדילא

ומ-בוגרתשכחתולהאלאכשר'העדיפה
עם·כה·במיטונוגדתחוזרתהיאיוחמת

אותו"דנים"אףוהשנייםצהוב,חתול
כחייהםלגיטימיתהכלתיהתערבותועל

שמוביליםכמואותו,ומוביליםהחתוליים
המקררואלהגרוטאותמגרשאלכדון'

אחתהואאגב,זה,(קטעשםלוהממתין
בספר).הפנינים
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ומזוודותארגזיםמתוךייצאכןשהוא

ועד"לעולםשהואיישאר,שהואומכוניות,
 .) 110(עמ'

ואפליםסגוריםמקומותלתוךהחדירות
כעולםמסמליםהחוצהמהםוהפריצות
מחדש.ולידהמוותשלמצניםהמיתוס
על-ידיהכוראלשהושלךיוסף,שלסיפורו
המצרי'אדונועל-ידיהכלאואלאחיו
אתיפהמדגיםבשלום,פעמייםויצא
אחרוןהמיתי.הגיבורשלותחייתומותו
מארוןהפריצהחווייתאתמתארעצמו

תינוקשללידתולידה,שלכחוויהסגור
באורלעמודפתאום,"להגיח :ואהוברצוי

כמושומעכתינוק,ורצויאהובהראשון'

 .) 14 7(עמ'לך"שניתןהשםאתלראשונה

ארוכותשכי :קבורהלארוןסגורומארון
שכיעלמצניעיםכרומןהנזכריםהקבורה

מוותאווהצלהחיים :האפשרייםהסיומים

אחרוןקראשעליוהארמני,הנפחכחנק.
ולאכחייםבעודרכקברכעיתון'כידיעה
רכן :מולו .עצמובכוחותלהיחלץהצליח
כידימתיםבארוןשהוכרחבן-זכאי'יוחנן

מאוחרוהקיםהנצורהמירושליםתלמידיו
איכר(העםביבנההרוחניהמרכזאתיותר

לתחייהזכהאךהמדיני'גרפואתאומכם
לדורות).רוחנית

-, nלמבעדוהחוצהפנימההתנועהגם
אנשים,חומתאואנכיםחומתמרת,

הארוטית,לסמליותכנוסףכתוכה,מקפלת
ולידההתעוררותשלמיתיתסמליותגם

כיתהקיררתאתהפורץמרשהמחדש.

מעולםלנסיךכאמור,דרמה,עדנהשל
שכתה .הארמוןחומתאתהמבקיעהאגדה

מרתמורת,שלמצבמסמלתהנסיכהשל
כלידהכמרהממכהוההתעוררותהילדות,
הליבידו.והתעוררותמחודשת

ומאבדתלרקערקמתעוררתעדנהאך
גורלןהואכזהחיוניותה.אתבמהירות

סבתאשלתחייתה :נוספותדמויותשל
מדרמה,תחייההיאהניתוחלאחרלילי
מרשה,בחיים.מורתשללמצבשבהוהיא

שלו,הארדיסיאהסירםעםמחדששנולד
ה"מקרר",מןלהשתחררשהצליחלאחר

במלכודתכפלולאהקפואה,הטייגהמן
הקטנה,ככקתההגויההאיכרהשלאהבתה

שלכסופווכלכדממושכתלתחייהזכהלא
הינדה.סכינושטוותההעכבישבקררידבר

טהוראמיתי,מחדש,להיוולדהאפשרות
ככלאחרוןאתכאמורמעסיקהואהוב,
הנשמה .הגופניהקיוםמןסלידתושגרברת

ומכקשכתוכוהשוכןנוסףכיצורכמרה

lil 
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 •מםה
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לראשומעלהמרחפתהמוותלסככתסימנים
 .הרומןלאורךרחבהכידפזוריםאחרוןשל

-,משלו,המרותמלכודתהנטוש,המקרר
העמק . 94כעמודככר ,;'כרביכאקדחפיע,

מקרם,שכקרבתהמערהזרוק,הואשכר

הירידהאתמסמליםהגרוטאות,מגרש
כמעטשכהםהטביעה,מקרישכילשאול.

השאר,כיןמרמזים,חייו,אתאהווןקיפח

והןכחנקהמוותסככתעלהןהם,אף
מןהאחרוןכרגעלהשתחררהאפשרותעל

המלכודת.

אותנומכיןמתחילתו'הרומן'כללמעשה'
ולמורת,לחייםהפתוחהסירם,לקראת

כליאהשללמצביםמטאפורותכאמצעות
ופריצהשחרורושלפנימהוהתכנסות

העורךומכהליקטמהםכיכר(חלקהחוצה
מקרםברומןתופסתכיניהןהספר).גבעל

-,ההמהוללהקוסםשלאמנותומרכזי
אתגריםשלשררהלעצמושהעמידדיני'

מתיכותמככלים,שחרורכמרמסוככים,
הפכהשלכסוףעדמים,רממיכליסגורות
למלכודתלעצמו ,שהכיןהמלכודותאחת
משמעות,עתירסמלהיאאמנותומוות.

יסודאתאמנותמכליותראוליהמבטא
מחדד .באמצעותהכה.הטבועהאשליה
עולםשכיןהתהומיההבדלאתגרוסמן
לגבורהקסםמסרגלשכררהדימירן'האגדה

הריאלי,העולםוכיןהטבע,חרקיכלעל
ואשליהעינייםאחיזתהואהקסםשבר

לשחררהמבקשאחרון'לילדים.אופטית
למאבק?וצאהגרף,מככליכשמתואת

הטבעחרקימולכימראש,אנודגבורה

וחסריעלוביםכשקכליעםכרדדניצבהוא
 .שלוהדריכיכלי :תרעלת

מטאפי-להתמודדותאפואהופךהלהטוט
האכאלרגיהקרבמלואונחשףכךואגבסית,
כהי-שהאמיןהאחרון' .ודינילהאחרוןכין

מעולםחזרתואתוהבטיחהכפששארות
להתמודדהמבקשהדרן'לאמקבילהמתים,

אלכעיוורוןמשם"רץ :ולנצחוהמרותעם
הבליעהביתתוךאלהחשוך'העמקחיק

שהואכתרנו,רמתלעלעצועקהאפל,הענק,
 23לכתים,ייכנסכןשהואלתמיד,ימשיך
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אותרכמרתארם,אחמעיןזהרלצאת.
שעליוהילד'שלכגופומפותחכלתיעוכר
מדהימיםמקריםמאות"שלושכספרקרא
לעצמוגורםשהואהעצירותייאמנו".שלא
אתמנפחתנגופר'המאבקמשלכיכאחד
מדומה.הריוןלמיןאותוומכניסהבטנו
ספקמשחררת,כחוריהה"הריון"שלסופו
תוךלידה,חווייתספקארוטיתחוויה
 .אמושלהמבריקכמטבחהצרכיועשיית
הנפשיתההתעלותורגעהטהורהחלום

הגסההגופניתהמציאותסלעאלמתנפצים
והדוחה.

האנושיהמצבאתכרומןמתארגררסמן

התמר,-כמיןהםהחיים .מוצאחסרכמצב

להיחלץניתןשלא ," 22"מלכודעםרות
פשרהשלכדרךעמולחיותניתןאךממנו,

הגופניים.והצרכיםהרוחנייםהצרכיםכין

הפשרה,לתכתיבלהיכנעמוכןאינואהוון
מכלמשוחררכשהואלחיותהעזורצונו
פרדוקסליכאופןמכיאהכובלתחוקיות
הניקיוןשיגעוןאתחיים.מןלניתוקודווקא
צורהאצלולובשהואאךמאמו'ירש

המליםכימלים,כטיהורעוסקהוא :חדשה
 .ומתכערותמזדהמותכלכפיהמתגלגלות

הפנימיעולמולתוךאותןאוסףהוא
כמוחדש.מראהככיכוללהןומעניק
יאותןמרפאהואכג'ונגלשווייצראלברט
אתהמטהרהגדולהכהןכמואותןמטהר
הופכותהןוכךאהוון), :שמו(ומכאןהנגע

 .שלוהפרטיותלמלים
מחדש.ככיכולנולדותהמטוהרותהמלים
שללמעשיהדומההמעשההאין ?האומנם

טריירקכלכובשת,היאש"הכלהאם
האם .) 215(עמ' ?כסכנה"אצלהנמצא

כובשתמשפחתה,כניכלאת"חונטת"
כנהואהווןשימורים,כצנצנותירקות

אותןוחונטמטבעותכאסוףמליםאוסף
לעצמו.רקהפרטי.לשימושו

גיבורעלרומןהואהפנימיהדקדוקספר
מצ-שאינומטה,שלכעולםכשר-ודם

כיימעלהשלכעולםכגיבורלחיותליח
הואעצמוכעיניממנו.חזקההמציאות

מעוןת-החכרהוכעיניירכן-מלךנבחר
כמוגבלותהמטאפיסיהמרדער. aרקעשי~ע

ימוחץלכישלוןיכמוכןינדרןהאנושיהקיום
 •.הזההמרדהואנאצלמה-זאתרעם

24 

לשםגיורא :מאנגליתרוביוריבה

אוירידיקהשלשירהמאסקלה*יו
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ד"ר :עורכים

ואילןשנטריוסף
 ;דביר ;כרוך
עמ' 143 ; 1991

26 

בגירה
 :טוענתידועהמרה ' 11
•. ..., TRADITORE TRA!)UCTORE , דהיינו

יכןכיהנהבגיד~'.הוא'התרגום • _.,
(בעשרהוהמורחבתהחדשההמהדורה

שלקצר)למבואבנוסףטקסטעמודי
האק-אבישלמכתביושרירותילקט

בגידהמעיןהיאיהדתיזיסטנציאליזם
בהגותוהיפהפה,במקורומכופלתכפולה

אעסוקהמרכזיות.ובתכליותיההמופלאה
אנסהואףאלהבגידותשלבאופייןבקצרה
מרושמןמשהוזוצרהיריעהבמסגרתלתקן

הקשה.

הדני,במקורפוגעתהראשונההבגידה

שבמבחר"התרגומיםהעורךכהודאתשהרי

והא-הגרמניתההוצאותפיעלנעשוהזה

מצוייםוהרי .) 19(עמ'בהשמטות"נגלית,

הדניתשהשפהמעולים,מתרגמיםבארצנו
מופתייםתרגומיםתרמוואףבפיהםשגורה

שיוכלמנתעל .קירקגורסרןשלמיצירתו
בהבאתאסתפקיבעצמולשפוטהקורא
הכפולה,לבגידהבולטותדוגמאותשתי

אילןמתרגום.תרגוםבכלבהכרחהמצויה

המהדורהשלהענייניםבתוכןחתוםכרוך
הבאהתרגוםעלתשל"זמשנתהראשונה

משוםנעדריםהמתרגמיםשמות(אגב,

מפאתאוליהמחודשת,במהדורהמה

בשמםשנעשוהרבותהבגידותעלבושתם
 :הקודמת)במהדורה

להצילהיחידרוצהשכרהמקרה,אתלתאר"כרצוני
כךלשםושותק.מסתתרשהואכךעל-ידיהכללאת

ספקן,הואפאוסטפאוסט.עלכאגדהלהשתמשאפשר
שינוינכניסאנחנואכל .הכשרכדרךההולךכרוחכופר
הואאכלהידיעה,כה"אהספקןספקן'הואפאוסט :קטן

 .) 54(עמ'סימפתטי"יצורכטבעו

שלהואמדניתהקטעשליותריפהתרגום
 :ויןלאיל

הנוקטיחידשלזאתנוספת,אחתדמותלהעלות"ברצוני
לצורך .הכללישלטובתוראייתמתוךושתיקהכיסוי

כרוחכופרספקן,פאוסטפאוסט.כאגדתאשתמשזה

הנוסחמןמעטנשנהאפואהכה ...הכשרלתאוותומטיף
רזיה,לכלהספקנותכמלאכתבקיאפאוסטנכון' .המקובל

(חילטוב"ורגשחמימותמלאהואזאתעםיחדאך
עמ' ; 19116 ;מאגנס ;גולומכיעקב :וערךהקדים ;ורעדה

120-121 (. 

'סימ-(פחותיותרעברילויןשלהנוסח
ללא-יותרובהירמדויקוגםפתטי')

בדרך"ההולךכמועמומים-משהו,ביטויים

"לתאוותולאמוותעליותרהמרמזהבשר",
אתשהטעההאנגלי,(בתרגוםהבשר".
 The path of the "מוצאיםאנוהמתרגם,

llesh "(. 

עצמה.בעדמדברתשנייהמשווהדוגמה

 :מתרגםשנטריוסףד"ר

ייסוריםכלכרהצופןאומללאדם '!משוררזהמה"

אנחתאתהופכותשהןכך'עשויותשפתיואכלעמוקים
האומללים,כגורלהואגורלויפה.למוסיקהוצעקתולכו

 :פאלאריסשלהפרכתוךאטיתרפה.כשמוותעדשעונו
כיפלצות,מילאתןולאהעריץלאוזניהגיעהלאצעקתם

באותנטיות
מסביבנדחקיםוכני-אדםערכה.כמוסיקהלונשמעההיא

יענו :כלומרפעם",עודנא"שירה :לוואומריםלמשורר
תמידאותםהופךשפיךחדשים,ייסוריםנפשךאתנא

אכלאותנו,מפחידהרקחיתההצעקהכי ;למוסיקה
 .) 123 '(עמ "נעימה.היאהמוסיקה

אלהבימיםהשוקדתיאיתןמריםהמשוררת
מעדיף(שנטראחרתאוזאתתרגוםעל

או-או'הבעייתיבשםזהחיבורלכנות
זה),קטעלקוחסלה,הראשון,שמחלקו
עתרןשל 114בגליוןתרגומהאתפרסמה

 : ) 34עמ' , 1989(יולי, 77

ייסורים,כלבוהמצפיןאומללאדם ?משוררהואמה"
דרכן,העוכריםוהאנחותשהבכיכךכנויותשפתיואך

אותםכגורלהואגורלוערכה.כמוסיקהנשמעים
(מברונזה)שורלתוךהעריץפלריסשהכניסהאומללים

הקורכנותזעקותהגיעולאכתחילהקטנה.אשעלוצלה
הגיעוכאשרכלבו.אימההכניסולאולכןהעריץלאוזני
מתקבציםוהנהערכה.כמוסיקהנשמעולאוזניו,לכסוף
שנית".עבורנו"שיר :בוומפציריםהמשוררסביבאנשים

אתויתקפוהלוואי :לואמרוכאילו- ?דומההדברלמה
כמותלהישארלשפתיךתןאךחדשים,ייסוריםנשמתך
המוסיקה,אכלאימה,כנויעוררושהזעקותמפנישהן'

נפלאה."ממשהמוסיקה

עלהערהקירקגורמביאזהלקטעבהמשך
ליישמהשניתןלמבקרימשוררביןהבדל

התרגומיםשנישביןההבדליםעלגם
למשוררדומהשהמבקר"מסתבר :שלפנינו

חסריםלמבקראך ;לרעותהשערהכמו
שפתיו".עלוהמוסיקהבלבבוהייסורים

בגיהנוםלהתנסותחייבמתרגםכללא
יהמחברשלחלקומנתשהיההיצירתי-יצריי

אךולכתבו,לרוחונאמןלהישארמנתעל
שהיאהמקוריבשפתישלוטכישרצויודאי

לראשונהמתעדניםשבההאותנטית,השפה

ערבה".ל"מוסיקההאישייםה"ייסורים"

חייםשלתרגוםעםאינטימיתהיכרות
לגברתשסייעה(כפירבותמסייעתלשירה
אחתמשפההמשנילתרגוםאיתן)מרים

מסנניםיותרשמצוייםככלאךלרעותה.
לשפההראשונית"האנחה"בין(לשונות)
והרגישותהקשבמוקההכךאותה,המביעה

ידיו.עלהמתורגמיםלתכניםהמתרגםשל
הקובץמתרגמישלרבותמבגידותחוץ

גםהלקטסובלידם,עלבמתורגםשלפנינו
עריכה .הנערךבטקסטהעורכיםמבגידת

הסקרןלקוראבצנעהמסייעתטובהמדעית
שהיאתוךהנערכת,ההגותבסבךלהתמצא
המיני-הטכנייםהמכשיריםאתלומעניקה
עצמםהטקסטיםעללהשתלטמבלימליים
עריכתהתערבותה.בעצםאותםולסרס
גםפגמיםמשניסובלתשלפנינוהקובץ

אתבגסותומעוותתמצנזרתהיא :יחד

מספקתאינהזאתעםויחדהמקוריהטקסט

יותרמעמיקהלהתמצאותכליםדילקורא
קטעיםאומשפטיםהםמאודרביםוכךבו.

טורחיםשהעורכיםבליבאמצע,הנקטעים
עלומדלגמצנזר,התרגוםזאת.לציין

שלמקוריותהערותעלאורביםמשפטים

דבריואתלהסבירשניסהעצמו,קירקגור
לרובהחסרותעמודיבסוףמאלפותבהערות
הערתמובאתכאשראגב,העברי.בטקסט

מהערותכללמובחנתהיאאיןהמחבר,
הנבוךהקוראיכולתמידולאהעורכים,

אינםהעורכים .כאןהמעירהואמילנחש
ובחירתמיוןלגביקריטריוןכלמציינים

האם .כאןשהובאוהמקוטעיםהטקסטים

 ?מהי ?הזהבכאוסשיטהאיזוישנה

מדוריםביןהחלוקהברור.לאוכללכלל
למשלייכךלעתים.מלאכותיתחינהשונים
או'אסתטי'במדורשכונסומהקטעיםחלק
יד:יעלבמפורש,הוגדרו'אתי'או'דתי'

מאתיקהכשוניםבכתביו,עצמוקירקגור

חיבוריםהםאלהלמעשהמאסתטיקה.או
הללו,הקיוםמעגלישניאתהמבקרים
במסגרתםלהשיגאפשראישלטענתו

הואילוהעורכיםהאישית.האותנטיותאת

כותרתידיהםעלשתורגםקטעלכללהעניק
יהדניבמקורכללמופיעהשלאראשית,

לביןבינהישירקשרישנותמידולא
גםהעורכיםלייצג.אמורהשהיאהתוכן

במידהביבליוגרפיםנתוניםמספקיםלא
ובמהדורהבקלותלאתרלקוראשתאפשר

המתורגם.הקטעאתאחרתבשפה

מרוחנובעותאינןהביקורתיותהערותיי

 :להיפר-אקדמיתוקטנוניותנוקדנית
שלהיפהשירתואתלהצילרצונימתוך

יוצאהעריכהועיוותימסירוסיקירקגור

כיופיהכךכלהפוגמתזו'עריכהעלקצפי
קירקגורהפילוסופית.שירתושלורוחה
וראה'פילוסוף'הכינוימןהתנערעצמו
ביקשגםוכךכמשורר,כלראשיתעצמו

לצנזרדעתנועליעלההאםאליו.שיתייחסו
 ?לעבריתועריכתהבתרגומיהשירהולסרס

ולאפשרכאןלעשותהיהצריךגםכך
השלמיםלחלקיהלפחותאולשירתו,
ולהקסימנועצמםבעדלדברהקצרים,

וגעגועיה.תשוקתהשלבאותנטיות

קירק-שלבמקרהגםכךגדולהבשירהכמו
וכשצורהיהתוכןאתגםקובעתהצורה .גור

ונשחק,הולךהתוכן-מאודלקויהזו
- nהלבגידהמגיעאניוכאן .ומידלדלהולך
הבגידה-הנוכחיהקובץשלמכלמורה

קירקגור'שלהאותנטיתהגותושלברוחה
ושרירותי-משהומייצגבלתימבחרידיעל

המכונסיםהקטעים :למשל .כתביומתוך
מייצגיםלאכלל'האסתטי'במדורבקובץ
עלקירקגורשלהשקפתואתנאמנה
עלובייצוגבבחינתוהםזה,חייםמעגל
קירקגורשלהאירוני'הפיתוי .שלומאוד

מאמרישל(כשמוהאמונה'לאותנטיות
המפרט , 177-210עמ' , 1990 , 39ב"עירן",

למעשהמתחילהגותו)שלזהמהותיעניין
בכתביוהמבריקיםהאירונייםמתיאוריו

זהבהקשרהובאהשלאוחבל'האסתטיים'
שלא'מכרךהקצרההמשעשעתהמסה
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ניסיון ;הזריעה'מחזור :אחרתאוזאת

שקירקגורחברתית',תבונהשללתיאוריה
הפרקיםאתסאטיריבאופןבהמשכתב

 :בראשיתספרשלהראשונים

השתעמםהאדם .האדםאתבראוולכןהשתעממו"האלים
שיעמרםנוצרואזחרה.נבראהולכןבגפר,שחימפני
שלדיכוייםלמידתביחסבעולםוהתרבהרעלה Iכפול

השתעממואחרי-כןלבדר,השתעמםאדם .בני-האדם
עלהלהשתעשעכדי ...במשפחהוהבלקיןוחרהאדם
כגרבהלשמים.להגיעדירגברהמגדללכנרתדעתםעל

התפזרוהאומרת ...שבבנייתוהשיעמרםגדלכךהמגדל
 1לארץלחוץבני-האדםנוסעיםשכירםכמר Iהארץבקרב

להשתעמם."המשיכוהםאך

קד-מציעהשיעמוםנגדבדוקכאמצעי

(רוטאציה),ה~חזור""שיטתאתרקגור

ביותרהטובותהדוגמאותאחתשהיא

אורחאתהמביאההאירוניתלטקטיקה
מציעההיא .אבסורדלכדיהאסתטיהחיים
האסת-שללפתחוהרובץמשיעמוםלברוח
המד-שפירושה , AISTHESis(מלשוןטיקאי
פסיביתת 1וקליטחושניתתפיסה :לולי

ו"פק-מתמידיםחילופיךידיעלמיידית)
הגירוייםשלמלאכותיתוהעצמההים",

שעיקרההרוטאציה,שיטתזוהיהאסתטיים.

המושאיםשלמתמידיםבחילופיךאינה
ארצותהצגות,ספרים,הנערות,(הנערים,

איכותיתלהגברהמכוונתהיאאלאונו')
עקרונותמספרידיעלהחייםתענוגותשל

אתלפתח :לדוגמהבסיסיים.התנהגותיים
 :(למשלבהנאה""לשלוט ;השיכחהאמנות
אתלטי-לענייןהאהבהמעשהאתלהפוך

בשעוןוה 1המלטכניקה,למעיןספורטיבי,
שלבסרטוג'ובאנידוןשלזהכמועוצר
שלאלהמתיאוריםכנראהשהושפעיפליני

האוהביםאתלחלץשתכליתויקירקגור
להיזהר ;בזולתו)האחדרגשיתמהשתקעות

מקצועמפניינישואיןידידות,מקשרי

בחיים"חזק"לדבוק ;קבועהמשרהוקבלת
לבית-(להיכנסגמורה"שרירותיות"של

להרצאהאוהסרטסיוםלקראתקולנוע
ניתןזאתכלבאלו.וכיוצאבאמצעיתה)

באי-ההיקבעותלהתמידכתוכניתלסכם
מוחלטתהימנעותידיעלהעצמישל
לעצמילאאףוהתחייבות,מעורבותמכל

כך,אםזה.בתהליךלחלוטיןהנמוגשלנו,
משמעותייועברהווהכלמשוללההדוניסט

לקוותאולצפותרוצההואשאיןוהיות
באופןלחיותמבקשהואאלאיכלשהולדבר

משוללגםהוא-לחלוטיןומקרישרירותי
עברי-"העבר :המשוררכדברי .עתיד

עדיין".-העתידיעיןכהרף-ההווה

בחירהשוםאיןהאסתטיהחייםבמעגל
דברשיקרהשאסורכיווןומכרעת,אמיתית

האדםשלהטבועהצורךכלשהו.משמעותי
מודחק,ובמשמעותבטרנסצנדנטיותבנצח,

התוצאה .סיפוקואתתובעזאתלמרותאך

ניכורישלחודרתהרגשההיאהפסיכולוגית
 :ו"מלנכוליה""ייאוש"

הוא ...קשי-הרוחמלנכוליה,חיתהנירוןשל"ישרתו
ראינה ...ממנוהמתחמקתבהנאהלתפוסידוושולחחוזר
כבדה,נחשדת-ענןהרוחברמתקבצתאזסיפוק,נותנת

שגםהאימה,אתומולידנירוןשלנפשרעלמעיקזעמה
 , 43-44(עמ'ממנו"מרפהאינהההנאהשלבהרף-העין

כרוך).אילןשלהנאהתרגומו

החייםבאורחעצמואתמאבדהאדם

הרש-מןלהיפטריכולאינואךהאסתטי
איבודאתהמלוויםהקשיםהרגשייםמים

יפהאירוניתבצורהמובעזהכל .העצמי
 .קירקגורידיעל
כבעלתלהתפרשכלליתמכוונתאירוניהאם

אוהנאמרותהמליםשלמזואחרתמשמעות
 :במיטבהאירוניהכאןלנוישאזיהנכתבות,
האסתטי""המעגלאתלפנינומציגקירקגור
אךהסופיים.לגילוייוועדמבפניםכאילו

ההוגהמצביעהרומנטיהציורמאחורי

ב'גןאסתטידיירלכלהאורבגיהינוםעל
חשן;קוראאםזה,גיהינוםהזה.העדן'

אורחפיעללחיותנכונותואתמקפיאיבו
אופייםבגללעקא,ראהאסתטי.החיים

בקובץהקטעיםשלוהמקוטעהשרירותי
באירוניהלחושיזכהלאהקוראשלפנינו

משנתולהבנתחשובהשכהיזודידאקטית
חיבורואתהקדישאשרהדני,ההוגהשל

התייחסותמתוךהאירוניהל"מושגהראשון
לאממנוקטעששוםלסוקראטס",מתמדת
לאזהבקובץהקורא .העבריבאוסףמופיע
לא-שכךומכיווןהאירוניה,אתיקלוט
תיקוןלשםקירקגורבכתבילהיעזריוכל

אלכזהפיתויארתיקוןוהלא ;עצמיותו
העליוןתכליתההואקוראיושלהאותנטיות

בנקודהלפרטלעצמיארשההגרתו.כלשל
 .הנוכחיבספררןהמיטשטשתיזוחיונית
ביומנוקירקגררידיעלשנכתבההערה,
 ,) 1855(בשנתמרתוטרםשניםארבע

המעשיתמטרתהבדברחשוברמזמכילה
הייתהתמיד"משימתי :התפלספותושל

הצגהידיעלהקיומיהתיקוןאתלספק
בנישלופיתויםהרעיונותשלפירטית
מרפי-מרכזייםמרטיביםשלרשההאדם".

-בניגוד-הקיומיתהתכליתא. :כאןעים
 ;הקוראחיישינוישל-הטהורהלעיונית

שנוקטהספרותיים-פירטייםהאמצעיםב.

העקיפההטקטיקהג. ;השגתהלמעןההוגה
בחייולאמץהקוראשלופיתויועירורולשם
בטקסטיםמעיוננוהאותנטיות.אידיאלאת

האירוניובסגנונוקירקגררשלחשובים
התפלס-שמשימתלהיווכח,ניתןוהעקיף

אלאהייתהלאסופהרעדמראשיתהפרתו
הפיתויאתלקוראלהעניקמאומץניסיון

חשובאבלהאמרנה.לאותנטיותהאירוני
מבקשהקוראפיתוישבאמצעותלהדגיש
אמונהבאותהלהתחזקעצמוקירקגור
לפתותמבקששהואאותנטיות,ובאותה

האחרים.אתאליה
יאמירקניטשהכמרלהוגיםבדרמהגרר'רקקי

אחרירקשהואלמההופךהאדםכיחושב
המרדשהינו.במהומרממושךמרד

מעצביםמרדדיםשברהדברעםוההשלמה

איןערדכלאמיתיתחירותמתוךהאדםאת
כדברשלוהעצמיואתעברואתמקבלהוא
קבועהמהרתבעלתכישות :מאליומובן

מתגלהקירקגררלשנותה.שאיןוקפואה
חצילמעשה(המהוויםיוביומניובכתביו
בקובץ),מיוצגיםאינםאךהספרותימיבולו

פאתוסהמבטאתמובהקת,דתיתכאישיות

אוהרגישתמידלאלמעשהעמוק.דתי
להתהלךאחתלאונטהדתייבאופןחי

האישיפתרונו'חילוניות'.חייםבדרכי
אללחזורילכןהיה,העצמיתזהותולבעיית
מחדשולינוקשלוה"נטרש"הדתי"ה"אני
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לשובבסירנומכאןהרליגיוזיים.משורשיו
האדםהאמונה.שלהאותנטייםלמקורותיה

להיותשפוסקידיעלשהואלמהנעשה
לקירקגורלהתייחסישלכןלא.שהואמה
לפתותבדעתותקיףדתימפתהכאל
הדתית"ירה pל"ס"לקפוץ"קוראיואת

מילויתוךמירכיתבאינטנסיביותולחיות
עלהחולשתהאמונהשלתביעותיהכל

מהלכם.אתמכריעבאופןומעצבתהחיים
לכתיבתוקירקגררחיישביןהמסובךהיחס
האותנטיות.שלדיאלקטיכיחסלתיאורניתן

לגביהאישיתוהמבוכההזהרתבעיות
-מנעוריולקירקגררשהציקההשאלה

לגיבושלהגיעכדילחיותעליווכיצדמיהר
הביאו- ?עצמיותושלואותנטימשמערתי

אולםפילוסופית.ולהגותלכתיבהאותו
בפועללגבשהייתהשאמורההיאזרכתיבה

החוויהלמפתןמחברהאתולהביאחייואת
ההגותיות-ספרותיות,יצירותיוהאותנטית.

כבר(המשוקעתשבהןהאותנטיותמכוח

מקוריתאמנותיצירתשלמהותהבעצם
וב-זובאותנטיותהעוסקיםבתכניה,וגם

שמטרתוכלי'לקירקגורשימשובעיותיה),
יהזרהאותנטיותאתהכותבעללאצרל
קוראיושגםכךיבעקיפיןולבטאהלגבשה
דינמיקהלהשגתה.בולהשתמשיוכלו

קירקגורחיישביןזוכפולהדיאלקטית
נעלמתבההקוראיםלביןרבינהלכתיבתו
שלפנינו'בקובץהקוראשלמעיניולחלוטין

התפת-פיעלארכרונולוגיתמסודרשאינו
רככךהחיים,הגותשלההדרגתיתחרתה
שאפשרביותרהחמורההבגידהטמונה

קירקגור.דוגמתהוגהעללהנחית
'כיצדבשאלההתיאררטיעיסוקוידיעל

קירקגררהפך '?שהננילמהלהיעשות
ליחיד-דהיינושהיה,למהבהדרגה
שבראשיתחזק,רליגיוזיבפאתרסהמחונן
כש-בעייתיהיההאינטלקטואליתפעילותו

 1838מהשניםיומניושמעידים(כפיבילו

ומצביאמביוולנטיהדתיהרגש .) 1849עד
ככלומתייצביםמתגבשיםמשתנים,הנפש

קיומיותבעמדותבכתביודןשקירקגור

העמדהכמולאותנטיות,לדעתו,המנוגדות,

הר;רחהאתוסאתהמבטאתזואוהאסתטית

ורנליסטיקה'גת, 1מדעית, 1אובייקטיבישל

קאנט.נוסחואתיקה

אתמשמשרתהספרותיות-הגותיותיצירותיו

ולנוטששישזמני'פיגוםאוכסולםקירקגרר
הקוראאתלעורר :תפקידואתשמילאברגע
"בלאכךולעשותאותנטייםחייםלחיות

בראשיתקירקגדרשלהקיומימצברחרטה".
יודעהוא :לכתובשמנסהלמידומהדרכו
לוברורלאאךלומר,ברצונומהלרוב
שמתקדמתככלזאת.לומרכיצדעיקרכל
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בהדרגהמתגבשיםרעיונותיו-הכתיבה

תהליךעצםכולו.החיבוראתומגדירים
שבו,הפנימיתהדינמיקהבזכותהכתיבה,

ובכךהכותבלגביבר-משמעותלמסרהופך
כתביגבילהדיןהוא .קוראיוגבילגם

להעבירשביקששהמסרגםמהיקירקגור
קריאהאלאתיאורטיתוכןבבחינתהיהלא

למכלולושלנושלוהאנישלמעשילעיצוב
מגובש.הרמוני-אותנטי

כ"מעורבותהאותנטיותאתמגדירקירקגור

 :לנוסחהומגיעוכנה"משתוקקתפעילה
הכוונה.כנות +תשוקה =אותנטיות

היאשלולעצמייחידכלשלדאגתו
שייכתשאינהמוסרית,סוגייהבבירור

המרכזיעיסוקוהדת.לתחוםבלעדית
למורליסטאותוהופךהאותנטיותבנושאי
אינואותנטילהיותשהרימובהק,קיומי
איננה.אובךשישנהמ~רשתתכונהבגדר

העצמיאתליצורהרצוןשלתוארזהו
אתולעצמךבעצמךלחבר :שלךהמקורי

האדםאתמאפיינתהאותנטיות .חייךספר

ממלכותכחלקאלאהטבע,מןכחלקלא
האובייקטיביסטית,האתיקהכנגד .המוסר

המסורתשלהתשוקהונעדרתאישיתהבלתי
שלהאתיקההיאקירקגורשל(הדוגמה

האהבה),אתבולעתהחובהשבהקאנט,
הסובייקטיביהפאתוסאתלנומציעהוא
למוסרמאתיקהבמעתקהאותנטיות.של

המיועדיהאירוניבמסרנעזרהואאישי

אתולמצואדומהבדרךאותנולפתות
שלביותרהאינטנסיביותבנסיבותעצמנו
האמונה""אביראברהם,נוסחהחיים,

יצחק.בעקדת

(המ-יצחקלעקדתקירקגורשלהגרסה
שהדרךקובעתורעדה)חילבספרותוארת

אללעתיםלחרוגעלולההאותנטיותאל
תבוניתלתקשורתשמעברהדמדומיםאזור

אותנטייםלחייםלהגיעכדיאך .כלליואתוס
במחיראףזהלאיזורלהיכנסלהססלנואל

כנגדלטעוןניתן .שכלנו'צליבת'שלהאיום
באותנטיותהמכריעהמרכיבשאםקירקגור,

מכךנובעהתשוקה,שלה"איך"הוא
נאצילהיעשותמוטבלהשקפתושבהתאם

מפניפושר'יהודיאומנוצריונלהבקנאי
שלבחלקומטבעהתיפולשהאותנטיות

אמונה''אבירהואאברהםהאם .הראשון

אופןאם ?לרצוחהמוכןקנאימאמיןאו
המו-מעורבותואתמחייבאותנטיחיים

דחייתוואתהיחידשלוהמשתוקקתחלטת
אותושסותרדברכלשלהבלתי-מתפשרת

בקנאיאונלהבבנאצילראותהייתכן-
הראוייםאותנטייםאישיםחומייניסטידת

שאלותאלו ?הבלתי-מסויגתלהערצתנו
כללאתלחסדאולשבטהגוזרותמפתח,
הקוראשליכולתוואיקירקגור,שלהגותו
אותןלהעלותבעבריתהמצומקבקובץ
באופןזהקובץגוזרת-בוקריאתואחדי

ניתןכיילינדמהאולם .בלבדלשבטמכריע
בנקודהקידקגודעלחלקיתהגנהלהציע

זו.מכריעה

נוצרתשהאותנטיותבדעהמחזיקקידקגוד

ה"מה"ביןתואםשלמסויםסוגבאמצעות
- nההתאופישלל"איך"המעורבותשל

לעודדמסוגלמושאכללאאךייכרת.
מעורבותשלכזואינטנסיביתדרגהבנו

 Ideeשכלחושבקידקגודכינדאהכלפיו.

Fixe אולמושאהמכוונתאידיאולוגיהאו
"ארץאפילוזהויהאומוגבל'סופיליעד

עקרונית,יכולה,אינההשלמה",ישראל
האינסופית""התשוקהאתבנולעודד

מושאדקאותנטית.לעשייההדרושה
הפר-כמוומוחלט,אינסופיפרדוקסאו

המאמצתהמונותאיסטית,האמונהשלדוקס
הנצחיהאלוכניסתההשגחהרעיוןאת

למרותהאדם,שלההיסטוריתלספירה
יהזמןעלניצחוןבעצםהואמטבעושהנצח

הנדרשתהתשוקהעוצמתאתלעודדיכול
לאותנטיות.

שמבחינהיקידקגודנגדלטעוןניתןאולם
שגםהדעת,עלבהחלטמתקבלפסיכולוגית

לאישוהשתוקקותאהבהכמוסופימושא
תשוקהדרגתבנולעודדיכוללאישה,או
לשםדברכללמענולהקריבשנוכליכזו

הנהכלפיו.המוחלטתמעורבותנושמידת
שכרגישמכיעהשוםשאיןכדמהיכןכי

ומותנהסופימושאכלפימוחלטתמעורבות
בדיוקאותנטיתבצודהלאהבושנוכליזמן
מדועכןאםבמוחלט.להאמיןשנוכלכפי
כזאתמרגשתאיכותהמוחלטלאלדק

ידקידקגודאליבאהופכת,בושאמונתנו
 ?האותנטיותשלהבלעדיהמקורילביטוי

שייתכןזו'לשאלהאחתאפשריתתשובה
בנוסחיםלמאמיניםשערורייתיתשתיראה
שסוגהיאיהטרנסצנדנטיהאלשלהשונים

העליוןלפרדוקסביטויהואאמונהשלזה
שב-האנושיתהיצירתיותמלואאתודורש
נדרשיםלכך-האלוהיםאתליצורנמצא.
שיכולביותרהחזקיםותשוקהנפשכוחות
יכמובןיכוונתיאין .מתוכוגייסלהאדם

איכטכצ-לכינוןאלאאונטולוגיתלבריאה
הואהופךשבעטיהלמושא,זיקהשליובלי

אברהם,עלבסיפורוקידקגוד,למוחלט.
אתהמביאההקיומית,שההתכסותקובע

הצואתסובייקטיביתלאשדהאמונה''אביר
ולהתייחסיחידו""בכואתלעולהלהעלות

יהשטןמןולאהאלמןבאכאילוזהצואל
מהזיהאועצמואברהםשלמתת-המודעאו
לאלהמעניקההיאבמדבר,שוואמקסםאו
כדימוחלטת.ישותשלהמעמדאתזה

לתבועויוכלעכורימוחלטיהיהשהמוחלט
צדיךהואהמוחלטת""החובהאתממגי
הסוב-והאישורהפירושאתממכילקבל

אנוכאןהמוחלט.הוא-הואשאכןייקטיבי,
מוד-למרות :הפרדוקסשללשיאומגיעים

תלוישהמוחלטאברהם,שלהנוקבתעותר
לעשותוהסובייקטיבית-אנושיתבהערכתו

היחסאתלהרוסהעלולהעובדהלכזה,
כאילופועלהריהואליו,אמצעיהבלתי
להיותלמוחלטאובייקטיביתסמכותישנה

באופןמכ~כןאוכבראהאלוכך !המוחלט
ועלבלבנומלאהחידותומתוךאיכטנציונלי

היהכאילולונשמעיםאנואךיצלמנופי
השוככתוכפרדתמוחלטתאונטולוגיתישרת
שם.אילה

ביןההבחנהאתומעציםמחדדקידקגרד

האמרנהאתלהפוךכדילאדםאלוהים
ביותרוהסמכותיהאותנטילדברהדתית
'אות-(המושגהדעתעללהעלותשאפשר
במובן Auctoritasהמלהמןגםכגזרנטיות'

הפערמקרדית).אוטבועהסמכותשל
מכיורןאינסופי,הואלאדםאלוהיםבין

אתוכוכןזהפערשיצרהואשהאדם

כילזכורחשובהטרנסצנדנטיות.הדתות
מעוגניםהיולאומוחמדישואברהם,גם

שלושתם :כלשהידתיתבמסורתהיטב
מקורית.אמונהשלויוצריהאבותיההיו

ממשמעותחלקמהווהשהמקוריותמכיוון
לגיטימיבאופןיכלושלושתםהאותנטיות,
אמונה"כ"אבידיקידקגוד,פיעללהיחשב,
יוצרדקביותרהמשתוקקהאוהבאותנטיים.

ליחידאותהומכורןהתשוקהאתבפנימיותו
לערמתו'האמרנה,''אביר .משכבדהקיים
שביכולתוהמיוניתהתשוקהאתמגייס
מתוךאמונתולמושאאותהומפכהלגייס

ההתאמהלכן' .כלפיומוחלטתמעורבות
האמונהשלה"איך"שביןהזאתההדוקה
ידינו.מעשהכולההיאשלה,ל"מה"
וביהמניהיוצרכזהבוכהיחסשדקומכאן

אתליצורכדיהאותנטית.העצמיותאת
עללהתגברכלראשיתעליךעצמיותך'

עלואזהאסתטי)(המעגלהחושניטבעך
שתיעשהעד(האתי)האובייקטיביתתבונתך

עצמיותךשלהבלעדיהיוצר :שאתהלמה
לתשוקההאדםכזקקכךלשם .ואלוהיך
ולהתגברותמוחלטתלמעורבותמירכית,
משוקעלהיותהאדםעלבקצרה,עצמית.
כתוכהבאתיקההאותנטיות.בחי~רשיעמוק

מופשטותםמפאתאולםדומה,התאמהלכו
ומידתזהבתחוםהנוצריםהמושאיםשל

-בוהנדרשתהתבוניתהרפלקסיביות
להיותיכולאינווהאדםהתשוקהמתנדפת

 .יצירתוכמרשאירגשיתמעורבתמיד
בקובץהקוראשאיןוכמהכמהאחתעל

להיותיכולולשוניתתוככיתהמדולדל
במוש-מקוראיו,קידקגודכדרישתמעורב,

בכך,זה.שעטנזמעשהשלהדלוחיםאים
בגידהשלאחרוןלסוגמגיעאנילסיום,
בגידה :קידקגודקטעישלזראסופהשעושה
עלמפונקשאינויהעבריהקוראיםבקהל
 .קידקגודחיבורישלושלמיםרביםכתבים

קוראיו,שלבעצמיותםזהקובץפוגעלכן
לאודעצמםאת"לתקן"יכוליםשאיכם

במיוחדחמודהזרבגידה .בוהקריאה

שלומורחבת"ה"חדשההשכייהכמהדודה
כעדךלאדבר,בהתוקןלאשהדיהקובץ,

הראשונההמהדורהמןשוכהמאומהבה

כביכול'עדך'פעוטידבריםואפילוהלקויה
קי-שלהחיבורלשםפרטבה,שוכרלא

"פחדמכוכההראשונהשכמהדודהדקגרד,

תרגומוהופעתובעקבותועתה,ורעדה"

ורעדה"."חילקדריהואלויןאילשלהכאה
שוכהלאמדועהשאלהכשאלתכךואם

שלהחשובהספדשלהמוטעההכינוי
נקראהואשבדניתיקידקגוד

STADIER.STADIER paa LIVETS VEJ ·משמעו

המדויקששמוומכאןתחנות,ארשלבים
ולאהחיים"בדרכי"שלביםהואהספדשל

 :העורכיםשלהפלמ"חכיקית-משהוכגרסה
 .) 126 , 101(עמ'החיים"בדדך"ציונים

ביותר'כמוךאכןהואזרלמהדורההציון
עקבמשתכהלאלקידקגודהציוןאך

שכמההיהודי,לעםמקוםמכלזאת.
האחרונים,בדודותביותרהדגוליםמחוגיו

הוגרברבד,מדטיןדרזכצווייג,פדאכץכמר

במעטלאהושפעווערד'בדגמןשמואל
'קידקגודמגיע-זהחשובדנימהרגה

כקווה .יותרהרבהגבוההאיכרתבעלעברי'
 •יגיע.הואשאכן
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ג'ובאני"ל"דוןהפתיחהעל
N מהילהסבירהמקוםזהין

הפתיחהשלהכוללתהחשיבות , , •,,
שדרישתדקיודגשכאן ;לאופרה .

בצודהמדגישההפתיחהמןהאופרה

הכוונהוכי Iהליריעליונותאתמספקת
אסורשלדרמהמשהואווירה,ליצורהיא

הכלחייבשבהמשום Iבומעורבתלהיות
הפתיחהכיהואמתאיםלכן .שקוףלהיות
באמתיוכלשהאמןכךאחרונה,תחובר
שהפתיחהמכאןבמוסיקה.דווילהיות
המלחיןעלחטוףמבטמספקתכללבדדך
המוסיקהאלהנפשיתהתייחסותוועל
שבה,המרכזיבתפיסתנכשלהואאםשלו.
האווירהאלעמוקהזיקהלואיןאם

דבריתגלהאזי Iהאופרהשלהיסודית
לאוסףתהפוךוהיאיבפתיחהספקללאזה
לזוזוהמחוברותבולטותנקודותשל

אךרעיונות,שלחופשיתבאסוציאציה
כפיהמכילה,טוטאליותאותהתהיהלא

שלהחודרתההבהרהאתלהיות,שצדיך
היאזהמסוגפתיחההמוסיקה.תוכן

 1אומדהווהשרירותית,מאודכללבדדך

כפיקצרהאוארוכהלהיותיכולההיא
שאלה(מאחדההגיוניהרצףויסוד Iהצורך

יכולרעיונות)שלאסוציאציותאלאאינן
הפתיחהלכן .הרצוןפיעללהימתח

עבודמסוכןפיתויקרובותלעתיםחינה
מתפתיםהם Iלומדרוצה ;שולייםמלחינים
מהמוסיקהפלגיאטלעשותבקלות

שמהווהמהמכיסיהם,לגנובעצמם,של
שבדודפיעלאף .מאודמפריעאפקט
אותםלהכילצריכההפתיחהאיןכיהוא

היאאיןזאתבכלהאופרה,כשלתכנים
היאלגמדי.שונהמשהולהכילצריכה
האופרה,שלהתוכןאותואתלהכילחייבת

אותולהכילצריכההיא ;אחרתבדדךאך
היאמרכזייסודאותוובכוחמרכזית,בדדך

 .המאזיןאתלתפוסחייבת
הנערצת Iג'ובאנידלוןהפתיחהזהיבמובן
שאםכךמופת,יצירתותישארחינה Iתמיד

שלהקלאסיתלאיכותנוספתהוכחהנדרשת
והיאויחידה,אחתבנקודהדייג'ובאנידון

מיישהאחדהדעת,עלמתקבלתהבלתיזו
הפריפריה.גםבידותהיהלאהמרכז,שבידו
 ;נושאיםשלעדבובייהאינהזופתיחה

אסוצי-שללבידינטיתשזירהאינההיא
תמציתית,היאזופתיחה ;רעיוניותאצירת

ספוגהלכלומעלחזקבנויהמוגדרת,
עוצמהבעלתהיאכולה.האופרהבתמצית

חייכמופרועהיהאלוהיהרעיוןכמו
בת-רוטטתברצינותה,מציקההעולם,

מלהיבההנורא,בכעסהמוחצתשוקתה,
בשיפוטעמומההיא ;שלההחייםבשמחת
וטקסיתכבדהבתאוותה,צווחניתשלה,

מעודדת,היא ;כבודהמעודדתבעמידתה

זאתכלואתבחדווה.רוקדתזוהרת,
שלדמהמציצתידיעלהשיגהלא

ביחסנבואהיותרזולהיפך,האופרה.

אתהמוסיקהפורשתבפתיחהלאופרה.

כנפייםתנועותבאמצעות ;יריעתהמלוא
עצמהמעלממריאההיאועזותבודדות
מאבק,זהתנחת.שבוהמקוםמעלומרחפת

מילכל .יותרגבוההידה .Pבסמאבקאך
יותרשהתקרבלאחדלפתיחהשיקשיב

סדנתאלחדדכאילוידמההאופרה,אל
לזהור:שלמדהכוחותנעיםשבההיצירה,
הםשםבמקום Iראשוניבכוחבאופרה

התחרותאךעוצמתם.בכלבזהזהנלחמים
הקרב,לפניעוד ;שוויםכוחותביןאינה
ובורח,נמלטהואהמנצח.הואאחדכוח
חוסר Iתשוקתוהיאזובדיחהדווקאאך

הקצרה,החייםשמחתהואהלוהטהמנוח
 .תשוקתולהטהואשלוהדופקהולם
וסוחףהאחרהכוחאתמפעילהואבכך
כהבתחילהשנדאהמהזה .עמואותו

קירקגררסרן

מעטועודילדדךלצאתצדיךיואיתןמוצק
שתדמהעדמהירה,כההתנועהתהיה

לפתחבד-ביצועזהאיןממשי.לקונפליקט
להאזין .צדיושבוהרקעזה .יותרזאת

שלקונפליקטאינושזהמשוםלמוסיקה,
אתלהעידעליי .ראשוניזעםאלאמלים

והוא,לעילנאמרשכבדלמההלבתשומת
דוןולאג'ובאנידוןהואהאופרהנושאכי

כברנראהזה-רה.והקר~~ןטרג'ובאני

זאתתכנןשמוצארטנראהבפתיחה.בעליל
הנשמעהעמוקשהקול Iכךתחילהבכוונה

אתמאבדכמעטבהדרגה,נחלשבהתחלה
להשיגכדילהזדרזצריךהמלכותית.אחיזתו

 1ממנוהמתחמקתהדמוניתהמהירותאת

זהקוללהשפילהכוחאתמשיגהכמעטאך
זהרגע.שלבהבזקלתחרותאותובסחפה
עצמה.האופרהאללמעברבהדרגההופך
ה;כי~אל.הביןרבהקרבהלראותישומכאן
בפינאלההפתיחה.שלהראשוןהחלקלבין

שבמהלךבעודלעצמה,הרצינותחוזרת
מחוץהייתהשהרצינותהיהנראההפתיחה

שלהשאלהכברקיימתלאעתהלעצמה.
חזרה,הרצינותהתאווה.עםתחרותמירוץ

 .נוסףלמירוץהימלטותדרךכלסגרהובכך
אפשרעצמה,בפניעומדתשהפתיחהאףעל

אלזינוקכנקודתאותהלראותאחרבמובן

אתלרענןלכןקודםניסיתיהאופרה.
ההחלשותעלשהצבעתיבכךהקוראדבררן

להתחלתאחדכוחניגששבהההדרגתית
כאשרגםדבראותולראותאפשרהפעולה.
ומתחזקהולךהוא :האחדבכוחמתבוננים
גדלהואבפתיחה,מתחילהואבהדרגה.

באופןמבוטאתההתחלהבמיוחד ;וצומח
חלש,כהאותושומעיםאנוהערצה.מעודר
זהאךאותושומעיםאנובסודיות,מרומז

שמענוכאילושנדמהעדמהרכהמסתיים
עיונית,אוזןדרושה .שמענושלאמשהו
הניתןלרמזלבלשיםכדיאירוטית,ארזן
שלהקלילהמשחקאודותבפתיחהלנר

בעושרהיותרמאוחרהמבוטאתזר' .תשוקה

מאחרשלה.והגודשהשפעובכלהרב
יכולאיננילמרסיקה,מומחהני'אשאין
הכל'אחרי ;המקוםאתבדייקנותלציין

בוודאיואלהלמאוהבים,דקכותבאניהרי
טובאולייבינומהםכמה ;אותייבינו
הקצוב,בחלקימרוצהאניבינתיים .ממני
רעלהזר'הסתומההאהבהפרשייתשהוא

עללאלמודהאניכללשבדדךהעובדה,אף
המוסיקהאותילימדהאישה,עשנישלא
מרענןהדבר'הואשיפהמרצארטשל

אישה.שאוהבתכפילאהובושופע
הספרותוהשאלות.דימוייםשלידידאינני

 .עבוריטעםלחסריאותםהפכההמודרנית
נתקלאנישכאשדכך'לידיהגיעהדבר

מדרסןבלתיבפחדנתקףאניבדימוי,
להסתירהיאהדימוימטרתכיוחושב

אסתכןלאלכןבמחשבה.בהירותאי
הצמצוםאתלתרגםנברןולאעקרבניסיון

מטפוריתלשפההפתיחהשלוהתמציתיות
נקודהלהדגישמבקשאני .ומשעממתריקה
לבתשומתאתולהפנותבפתיחהאחת

שהיאבהשאלהאשתמש .אליההקורא
ליצורכדיאצליהמצריהיחידהאמצעי

כמרבןהיאזרנקודה .הקוראעםקשר

שלהראשונההופעתומאשראחרתלא
להופעתו,המוקדמתהתחרשהג'רבאני,דון

 .יותרמאוחדיפרוץהואבראשרוהכוח
עמוקים,צליליםבכמהמתחילההפתיחה
שומעיםאנוואז ;בגובהםושוריםרציניים

כאילובחזרהנלקחשמידרמז'רבממרחק
שומעיםיותרשמאוחרעדמדי'מוקדםבא

תובעניויותר'יותרנועזושרב,שרבאותר

בהתחלהאשרקולאותרויותר,יותר
וכמרבצנעהבעדינות,פנימה"השתחל"

זהכךקדימה.לפרוץהצליחולאבחרדה
ומעונן'חשוךהאופקנראהלפעמים ;בטבע
משתדעהואבעצמו'לתמרךמכדיכבד
לילובתוךהכלומסתירהאדמהפניעל

חלולים,צליליםכמהנשמעים ;המעורפל
לעצמם.ממלמליםאךבתנועהלאעדיין
מקררחוקביותר'המרוחקיםבשמיםואזי

עלבמהירותהעוברהבזקנראההאופק,
חוזרהואאךבחטף.ונעלםהאדמהפני

כלאתמאידולרגעכוחאוסףבמהרה,
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 •מםה

הפרקמתוך

"השלבים
המייריים

הארוטישל
הארוטי· :או

כספרומוסיקלי"
קירקגורסרןשל

לכאןאולכאן
לצאת(העומר

כהוצאתלאור
מאגנס)
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.מםה

מותעם

בשביס·זינגד
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ריאליזםנון·קונפורמיסט
יצחקשלזכייתולפניגםמיד, ,:;,.

עתה,וגם ,נוכלכפרסכשכיס-זינגר ~ •
a! ~ אחתלאאותנומעסיקהמותו,אחרי

הגדולההצלחתוסודהיהמההשאלה'
מכקרי-וכקרבכעולםהקוראיםקהלכקרב

האקדמיהשהחליטהלפנישניםספרות,
הצלחההחשוב.בפרסלהכתירוהשוודית

מותו.לפניהאחרונותבשניםגםפגהלאזו
אתשהעריכוהנלהבות,ההערכותמתוך

הספרותשלנציגיםכמיוחדבשביס-זינגר'
כה,נתאזרחכמושהואהאנגלו-סכסית,

בזמנושאמרדבריםלהזכירהראוימן
של"עניינם :וייןג'וןהבריטיהמשורר

עולםהואזינגרשלוהסיפוריםהרומנים
כעולמוכמוהו .לחלוטיןעכר-שחלף
לדיוקהודותואף-על-פי-כן' .טולסטוישל

לנוגורםהואשלו,הרגשולאמתהראייה
נגוזעולםבאותושהתנהלובחייםלהתנסות

אנו".כחיינוכמוהםהללוהחייםכיולהכין
כישנים,לפניהיאגםקבעה,וסטרבקה

החייםהסופריםגדול"הואכשביס-זינגר
כיום".עמנו

שסופרקרה,כיצד :לשאלתיאשובוככן'
ספרותשלהאחרוןהמוהיקניכימינו'יידיש
כעולםולתהילהלמוניטיןזכהגוועת,

התוכןכעלותויצירותיוהגדולהספרותי

רקלאתורגמוכך'כלהייחודיהיהודי'
ולאיטלקית,לגרמניתלצרפתית,לאנגלית,

כפינית,קטניםעמיםללשונותגםאלא
ליפניתואפילונורווגית,דנית,הולנדית,
 ?בספריוהזרהקוראמצאמה ?הרחוקה

כתיבתוכיהיאהתשובותשאחתנראה,

כמעט,קלאסיבריאליזםלעתיםמעוגנת
נגיעהלושישבנון-קונפורמיזם,ולעתים

הטבעי-הרגילוכרולמסתורין'לפנטסטיקה
הללואחת.ככפיפהדריםהדופןויוצא

אךאסטניסים,שלפליאתםאתמעוררים
סיפורלצדהרכים.שללכםאתמושכיםגם

דמויותמעלההואעסיסיתועלילהמרתק
מזהכדעתםמיושניםמעמדכעלישל
ואינםמסגרותהדוחיםמזה,חריגיםושל

המהלכיםאנשיםשלבחכרה,משתלבים
כליליצריםהנתפסיםוחטא,קדושהבין

וההיטהרות.ההתעלותשאיפתעללוותר
אוניברסליתוכןמשוםבכךשישברור'

הדברים.שלהיהודיתוכנםאתהמעשיר
הגיעהיהודישהמספרדומהאצלנו,ואילו

האנגלית, ...בעקבותהעבריהקוראאל
הקוראיםוקהלשהביקורתלאחרכלומר
מספריואחדיםאומנם .כרהכירוכעולם

קונץ :לכןקודםעודלעבריתתורגמו
הגדולהרומןמגוריי'השטןהסיפורים
עדפוליןיהדותמחייכרכיםכשלושה
מושקאט'משפחתהנאציםכידיהכחדתה

אולם .העבדההיסטוריהרקעכעלהרומן
הרםוהמעמדהעולמיהפרסוםלאחרדווקא
תרגומיכזכותהאמריקניתכספרותשרכש

הענייןכארץגםגברלאנגלית,יצירתו

כעברית.הופיעוהםזהאחרוכזהכנתכיו

כשכיס-זינגרשלכתיבתוכיהיא,האמת
היותןכידאיכותית.כאחידותמצטיינתאינה

הרושם ;רמהוהבדליוירידותעליותכה
כאשרהאחרונות,כשניםכמיוחדכיהוא

לוהיוהפופולריות,גליעלנישאהוא
לפרסום,החומרכנחירתמעידותמספר
ופרסםכפיתוילעמודהיהיכוללאכאילו
לפנישנכתנוסיפוריות,רשימותגםכספר

שלהפגמיםכהןורכיםלעיתוןרבזמן
ותכופותהחפוזה,הז'ורנליסטיתהכתיבה

ושלמיניותשלגודשגםבתיאוריהןיש
העידוןשלמקומואתהדוחקמיניות,סטיות

האמנותי.

כיסודותכאןלהתמקדרוצהאניאך
שלחשוכיםרומניםבכמהערךכעלי

כיכולתוהסיפורית,באמנותויבשביס-זינגר
ולהעלותעלילהלרקוםדמויות,לעצב

רעיונות.

נטייתובולטתמלובליןהנפלאותעכושה
יוצאיאלמנטיםולהאירלגלותבשביסשל

שלומזיגהתערוכתאותהההוויה,שלדופן
והכמיההכחיותו,מדהיםמשכנע,ריאליזם

המסתורי,הנסתר,אלעלומה,ישותאל
העל-טבעי.

עושההואמאזוריכיאשהמסתמליםאלה
היצירהאתהממלאוכלין'מלהנפלאות

כדיאלאנכתבהלאכישדומהעדכולה
כלזו.עשירהדמותשלהעלאתהלאפשר
יאשה,שלכ~לוחייםכרומןהגיבוריםשאר

רקאותםמכיריםאנובזכותו'מתקיימים

מק-שהואכמהיאשה,שלהשפעתוכתחום
מזכירהספרשלהגדולכחלקועליהם.דין

הרוסית,מהספרותידועיםגיבוריםיאשה

הומייה,נפשכעליהחיים,כדרכיהתועים
אנושכמותםגיבוריםעצמם,אתהשורפים

לסקוכ,ניקולאידוסטוייבסקי'אצלמוצאים
משוךהראשונההופעתועםמידגורקי.

ראשונית,תמימותשלפיוט,שלחוטעליו
אףהדברים,שלפנימיותםאלחתירהשל

הבסיסית.כפשטותםמוצגיםהםכאשר

מרובעינייםפוקחהואמגודלכילד
מכקשהבריאה,פלאילמראההשתאות

שלוהגדוליםהקטניםסודותיואתלהבין
מיניוכלעשניםשפעגדל"כחצר :הטבע
מנרצים,מנומרים,לבנים,צהובים, :פרחים

קוציםמשכ-רוח.לכלמתפזרתשניצתם
בית-הכיסא.לגגעדכמעטהגיעוודרדרים
דבוריםולכאן'לכאןפרפרוקיץציפורי
עלהכלעללפרח.מפרחוטסוזמזמו

פרפרייקטןנחשתולעת,פיזזווגבעול
 .לעיןניכרולאשכמעטקטנטנות,כריות
מהיכן :להתפעלחדללאלעולםיאשה
עושיםהםמה ?מתקיימיםהםכיצדבאו'

מהיכןכחורף,מתיםשהםולאחרכלילה.
ושאלותיותמיהותיו "?כקיץשורציםהם

אדםהוא ;"כלליות"כתחילההןותעיותיו

-גויוחציויהודיחציוש"נשארמוזרי
סיוםלקראתרקגוי".ולאיהודילאאו,

יעליוהעוכרקשהזעזועכעקבותהרומן'
כאחדדווקאיהודית,דמותלרכשהוא

ראהאז'ועד .כיותרהקיצונייםגוליהמגל
תלושכאישוכמחשכותיוכמעשיומתגלה
כקרקסרקלאדקחבלעלהמהלךמכל'

הפרטיתכמציאותגםאלאיוכתיאטרון
הכריותעםויחסיוכהתקשרויותיושלו'

וסביבתו.

גםכשכיס-זינגר'שלאחריםכגיבורים
הקצוותאישהואהנפלאותעושהיאשה

המחברגילהאלהקצוותובהצגת-
ההופךגדולחוטא :וירטואוזיתיכולת
מהידהחידעתקלאדםיסגפןלקדוש

שללעומקןלרדתהשואףויהודיהפהאל
נשיםרודףהאלוהים,ודרכיהיקוםשאלות

גםוכמעשיוכמקצועולולייןותענוגות,
השמחמצליחןפניהמעמידטרזןיחד'

הנתפסשורשים,נטולואיש-כחלקו
כישנראה,יש ...לייאוששחורה,למרה
תיאטרוןכשחקןמסכות,ומסירמרכיבהוא

מסוגל"הוא :שוניםכתפקידיםהמופיע
כמהלויש .אחרלאדםתמידלהיות

 :אחתוכעונהכעת-הכלהואפרצופים.
יכולהוא .ישרכוזב,רע,טוב,כופר'דתי'

התכונןהואנשים.ככמהיודעמילהתאהב
פיסתכרחובמוצאכשהואאכללהתנצר'

להרימהמוכרחהואקודש,אותיותעםנייר
כמפתחות,הםהאדםכנייתרכלולנשקה.

הוא,ואילולמנעולו,מתאיםאחדשכל
הנשמות".כלאתלפתוחיכוליאשה,
רכהחיכההוגהשהמספרנעליל'ניכר

כחולשותיואותוכהציגואףלגיבורו,
 .ונותירוככשל

הריא-הכתיבהככלשולטתהאחוזהכרומן
וחת-ההיסטוריתהתמונההיציבה,ליסטית

תיאורישלריאליזםזהוהסיפורית.מונה
ברורהיסטורירקעעלחייםוגורלותדמויות
והתפתחותה.תקופ~שלבמסגרתומוגדר,

ין'ובלמלהנפלאותעושהשלעלילתוואם
שכהאחוזההריכלדבלין,מתנהלתלמשל,
ומחוזהכוורשהלרובהסיפורמתרחש

זירתהמשמשהשני,הפולניהאיזור-
 .כשכיס-זינגרכספריאירועים

שלו'אחריםמספריםלהבדיל .ועודזאת
אםראשי'גיבורחסרכמעטאחוזההכ

לשמשנועדהיעקוכיקלמןשלדמותוכי
אתממקדאינוהמספר :מרכזיתדמות

מידהמגלההוא .אחדבגיבורלבושימת
הקשוריםאנשים,בשורתענייןשלשווה
הקשרמבחינת .עלילתיאומשפחתיקשר

האחוזהמזכירהגיבורים,ביןהמשפחתי

אתהמגולליםהעולם,בספרותרומנים
- nההרוחנית,ושקיעתההתפתחותהפרשת
עלשלמה,משפחהשלוהכלכליתבדתית
מאקאררוגוןביתדוגמתמדורותיה,כמה
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ופנטסטיקח
מאן'לתרמאסכודנכרוקביתזרלא,מיללא

ביתהגדתגררקי'לארטמונוכביתמפעל
גרלסרררתי.לג'וןפורסייט

רחבהיריעהבהאחוזהפורשבשביס-זינגר

לשלטונההנתונהבפרליןיהודייםחייםשל
המאהשלהשנייהבמחציתרוסיה,של
לארמניםשלהכושלנסיובםאחרי ,-19ה

התנאים .-60הבשנותבצארלמרדדפלונים
היחסיםהמשתנים,והפוליטייםהכלכליים

האוכלוסייהונציגיהרוסיםהשליטיםבין
מעמדשלההדרגתיתשקיעתוהפולנית,
- nנראפשרויותופתיחתהפולניהאצולה

הפעלתנית-הבורגנותשלליוזמותבדת
המת-החדשיםהרוחהלכיהמתעשרת,

מזההפרזטיביסטיהליברליזםאלקשרים
-מזההראדיקלירתהמהפכהתנועותואל

בהרריהחותמןאתמטביעותאלהעובדות
ושינויים,תמורותעליהמביאותהיהודית,

בדפוסיהעמוקותפרצותשמתגלותעד
לי-הניתנותההזדמנויותלצדהמסורתיים,

לרכושהיהודיםלבניארהרןלצבורהרדים
ניתןלאלהחופשיים.ומקצועותהשכלה
 .ברומןביטויאחרתארזרבדרך
בשביס-כילחשוב,זרתהיהטעותאך

מבטאימעמדות,נציגילפנינומעלהזיגגו
שלכפיהיצירישהםאנוש,רבנירעיונות

הםגיבוריו .בלבדהיסטוריתהתפתחות
יצוריםחיים,אנשיםלכלומעלכלקררם

ראידיאליםושאיפרתתשוקותביןהנקרעים
אחדאףאברת.ולמסדרתלדתונאמנות
כמרססגוניתדמותאינוהאחוזהמגיבורי

גלריהמהרריםיחדנדלםאךמאזור'יאשה
מקצתםיהודים,רובםטיפוסים,שלשלמה
 :קצהאלמקצהשדניםאנשיםוהםגדיים.

ומשומדים,רבניםואפיקורסים,שמיםיראי

תאורתובעלותישןנוסחצדקניותנשים
אתלהשיגכדיבאמצעיםבוררותשאינן

ומנכסיהםמגדולתםשירדדרוזניםמבוקשן'
בתבונהמעשיהםאתשכלכלוויהודים

רוסיים,קציניםאיכרים,רב,כסףרהררריחר

ררחימרבדחילרהמצטופפיםישראלעמך
להגהמרביםנרעדרבניהרבישלבחצרו

וערד.עולם,סדרישתזעזעהמהפכהעל
אינפררמ-כמעטפשוטות,תמונותלצד

מורכבים,תיאוריםגםברומןישטיבירת,

אך ;"צדדיות"ומשמעדירתהשלכותבעלי
קונקרטית,לשרןהמספרנוקטבהםגם

הואאיןכאן .ישירבאורחדבריםמעלה
אגדהשלורחוק,זרמעולםלאלמנטיםנזקק

אותרהמקרבותלמוזרויותנעלמים,ונוחרת
הוא'כאמור,כאן ;הפנטסטיהררמנטיזםאל

רקברשישהריאליה,בתחוםנדלועומד
ראינושדמעות,ואוזניורואותשעיניומה

נוספים.דבריםבגדרכנפיתחתמסתיר

הא-שלהמשכרשהואהנחלה,הרומן
המאה,לסוףגיבוריםאותםמעבירחוזה,

ההתפתחותמבחינתקדימהאותםומצעיד

 eמםה

 .האישיוהגורלהתפיסהההיסטורית,
מחדשפעםבכלמתגלהבשביס-זינגר

ולהעלותדמויותלבנותהמיטיבכמספר
ניכרמאמץומרתקים.קצריםתיאורים

סיפורישלב"משחק"המספרמשקיע
לעצמו'אחדכלאומנם-ברומןהמשנה
אךוההמשכים,ההפסקותבשיטתהבנוי

עובריםגיבוריהםמשתלבים,הםאחתלא
קשריהשני'לתחוםהאחדשלמתחומו
גורללסירוגין'מוזכריםביניהםהמשפחה

שלמעגליםונסגריםונפתחיםנרגעבגורל
כשהבלהיסטוריים,וגורלותפרטייםגורלות
ואובדידרךמחפששלהקצרותביןמתרחש

דרך.

לארצות-הבריתמהגיבוריםחלקהעברת
הגיארגרפיהתחוםאתנחלה 1"ממרחיבה

דרדסיה,לפרליןמעברהעלילהמתנהלתשבר
ובפרקיםבקטעיםשרנהאקליםויוצרת

מסוימים.

לסיפן-כרקעאמריקהעלאחדותרמ,ים
נשיםדמויותועלבשביס-זינגר'שלריר

ולמסגרותלנורמהמחוץהפועלותבהם,
נשיםהמקובלות.החברתיות-המשפחתיות

היושבותפרלין'ילידותאלה,יהודיות

הןובארגנטינה,בארצות-הבריתאובפולין
מטור-אוליחולניות,תמהוניות,גיבורות

בלתיומעשיהןשהתנהגותןמעט,פרת
בפרקיםמשתלבותכאילווהןצפויים,

 .בסיפוריומעלהשהסופראוטוביוגרפיים
אותובעלהסיפורגיבורתלמשל'הנקה
כאשרהסופרשלפניואתמקבלתשם,
בארגנטינה,הרצאותלמסעמגיעהוא

מפולין'משפחהכקרובתעצמהמציגה
יתבררושכוונותיהבליאליו"נדבקת"

אותומבקרתונעלמת,מופיעהתום,עד

אותרמלדרהבמלונו'מוקדמתהודעהבלא
מרדתלדמשמשתבואנרס-איירס,ברחובות

שלערניבפוכררפאיםעולםאלדרך
רוחבעצמההייתהכמוונעלמתעיראותה

המעריצהמהסיפורהצעירההאישהרפאים.

מנסהבניו-יורק,הסרפדשללביתומתפרצת

בענייניםאותרמסבכתעליו'עצמהלכפרת
שהיאהטועניםראמה,בעלהעםואיומים
בחייוגדולהלמהומהגורמתנפש'חדלת

הייתה.כלאנעלמתהיאואף-השקטים
במשוררותגםישהמוזרותמןהרבה

והמן-כבגלותבאמריקההחיותהיידיש,
החדשה,השנהלמסיבתהסופראתמינות

בלהומתסכלת.קשהבמריבההמסתיימת
בכלודוחהכעררהתלמידהמהמכשפה,

שלהבמררהטירוףעדמאוהבתהופעתה,
לרתקוכשפיםובכוחרצדנהבכוחרמצ>לחה

מדרגשוהכשפיםהאישהענייןאליה.
אחידת,שתי :אחיותכשתיבמעשהיותר

בכל'אותןמאחדותוהשנאהשהאהבה
להןעזראשר Iאחדבגברגםמתחלקות

והמלחמה,השראהאחריזראתזרלמצוא
דעתואתעליומבלבלותכמעטשהןעד

בר.נפשרערדכלמהןלהימלטלדוגורמות
מעלבשביס-זינגר'יצחקשלנוחרעיקר

נושא,לפתחוהיכולתהתימטייםלמעגלים
אינדיבידראליסטיתהסתכלותלאותהמעל

היסודותעלאדםגורלותשלבנפתוליהם
לספרבכשדרנוהואשבהם,המפתיעים

חסכנייםבתיאוריםרללררתרממששלסיפור
"הקטנים"תיאוריואפילולפרקיםוקולעים.

מוטעם.ציוריאופיבעליהם
בידהעשויהסיפורית,עלילהשלובתחומיה
מתנהליםדדם,בשרשלעלילהמאומנת,

שלמגיבוריורביםבטבעיות.הגיבוריםחיי
המעוררמוזרקסםבעליהםבשביס-זינגר

 •הקורא.שלעניינואת

~ 
 ::ז
~ 

n 
~ n 

~ 
r 

31 
 1991ספטמבד



בסריעקב
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החודש•שיחת

נדמהכשעתר

שאנילי,היה
עללכתובצדיך

רצףעלמגילה,
הדף.ללאשנע
משפטים,פסי

 ...הברותמלים,
שלאלומהזרחי
תודעה,זרמי

קרוביםשחלקם
הקרקעלפני

מתערבלוחלקם
ושברגעיםבחלל

קיימיםמסוימים

 :ר'היא''חרא'בה

עשרותתוך

חייםשלשנים
שלבמרחבים

חשוף,~סלע
מפתחאתה

מדבריפיסול
המצטרף

העיצובלתהליכי
ולוגייםהגיא

רהגארמרדפרלרגיים
המרחביםשל

אתההאלה.
לכך,מגיע

היאשההימליה
האדירהשיגור~ן

שפיסלהביותר
שלה~קט;ניקה

בעשרות;ת nהלו
השניםמליוני

בקדרםהאחרונים

הזה.הסלעי
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 • •אווירןעזרא
אוטוביוגרפית.בסקירהנפתחאולי

עםבית-אלפא.בקיבוץ-1934בנולדתי
משפחותכלעברו 1940בשנתהפילוג
בגיללציירהתחלתילרמת-יוחנן.מפא"י
ק;ךאקיםפרשיםהגיבור'שמשון :שש

מלחמת י~:היואלה-לקרבדוהרים
מורהלנוהיה ,,בכיתההשנייה.העולם
זוכראנישבת.עוזרהצייר-לציורחיפאי

 :קריאתועלישעשתההרושםאתהיוםעד
 ,,רוצים.שאתםמהתעשו !א;אל w"הכל
ההוראהלמועצתהמליץהואי'כיתהבסוף

שבתקופהבבצלאל,ללמודאותילשלוח
הייתי .tזרד;ןמרדכיאותוניהלההיא

לסדרקירציורישציירתיבשלבכבראז
אזכבר .רמת-יוחנןשלבחדר-האוכלפסח

בקנה-מידהמשהואצלילהתפתחהתחיל
אזאיירתיכברארכיטקטורה.שלגדול,

המשוררשערךלפסחההגדהאתפעמיים
אחת.שנהבבצלאללמדתיל.ם. wמתתיהו
פיסולשיעוריקיבלנו·ה·תוכניתבמסגרת
השנייההשנהתלמידילב.יעקבמהפסל
הקוביסט,הפסלבן-צבי,זאבאצללמדו

יוםשבכלזוכראני .להציץהיהואפשר
עםשקופיותשלשעההייתהבבוקרראשון
מערתשלהענקהשור :הקירכלעליאדרוך

לחשושתמידרדון'ראלמשל,מיןה, ?tל 5/
"איזה :לרגליוהתרוצץישחקןקצתשהוא
בקומפכפכתחייםעוצמתאיזו !חיים

 ...עצמאותשיצרקוזה !הזההאדירהזp~ם
שכמובפסגתלשיאהשמגיעהפרבולה

אדרוךאותועם " ...הזההפראש;ךשל
עשינו .כךאחרקצרזמןתקריתליהייתה
גמרתיריאליסטי.מדויק,רישוםשלתרגיל

"כבר :ושאלמעלייגחןהואמוקדם.
 "?הפרטיםעם"ומה .שכןעניתי ."?סיימת

"בעתיד :ק g ~הואואזמשהו,מלמלתי
שלבחתך .';ך pל'ןגספלקטלהכיןתצטרך

חתוכים.טבקעלעליבולטיםהסיגריה
לעוברכפיתיוןאותם,להמחישתצטרך
נעורים,בבוסראוליואני,ברחוב".האורח

פלקטיםלהכיןכדיהנהבאתי"לא :עניתי
 :בחריפותקולואתהריםהוא ".למספרו
למקוםהגעתאםש;ב qצעיר,"בחור

התגייסתייעזבתיהשנהבסוף ".הנכון

-1958בהסיירת.מפקדסגןוהייתילגדלני,
מופשטיםברזלפסלילהלחיםהתחלתי
תערוכתהצגתי-1963ב .באבןולעבוד

יבעין-חרודלאמנותבמשכןראשונהיחיד
שלייחידתערוכתהוצגהשנהאותהובסוף

אחרמידבחיפה.חדשהלאמנותבמוזיאון
שהוזמןלתערוכהעבודותשתינבחרוכך

המוזיאוןא;~ךיייץ g:;נילכאןלהרכיב
 26בההוצגובניו-יורק.מודרניתלאמנות

על-פניכשנתייםנעהוהיאישראלים,אמנים
נרכשההללוהעבודותאחתצפון-אמריקה.

לאוסףוהשנייהבניו-יורק,המוזיאוןלאוסף
מילגהעלנסעתי 1964בשנתרוקפלר.כלסרן
הוזמנתי 1966בשנת .בלונדוןפיסולללמוד
לגןיחסית,גדולראשון'חוץפסללבצע

בושמתפרסמיםבשיריםמביטאניאם , 77

שלהםהמלים-חלליחסיעל-ממרחק
מדיוםזהשירה.אינושכתבתימה-

צריךשאנילי,היהנדמהבשעתואחר.
הרף.ללאשנערצףעלמגילה,עללכתוב

אלומהזוהי ...הברותמלים,משפטים,פסי
לפניקרוביםשחלקםתודעה,זרמישל

ושברגעיםבחלל,מתערבלוחלקםהקרקע
"בואי :ו'היא''הוא'בהקיימיםמסוימים

מהחללים
ישראלבמוזיאוןך;זנילישלהפסלים

אחתיחידתערוכתגםליהייתהבירושלים.
יצרתי '-66ב .בלונדון"מרקורי"בגלריה

ועברתיבוקר,שדהמדרשתעםהקשראת

 :ליברורהיעדהיהאזכברשם.להתגורר
הגדולים.בכרכיםלפיסולאנטי-תזהלפתח

שבין
ספד.פרסמתכבד '-58ב

התחלתי ' 58בשנתמקביל.מסלולכאןהיה
היהלאנר".בן"אסףהעטבשםלכתוב,

אתהכ'משורר'כיבשמיילחתוםלינעים
שהיתיתקופהבאותה .מדייותרנחשף

משפטיםשלמחברתכתבתיבבית-אלפא,
עבדנושחם.לנתןאותםוהראיתימקוטעים,

שראההראשוןהיהוהואבפלחה,יחדאז
להתאמןצריך"אתה :ליאמרהואאותם.

בו."להתאמןשצריךדברזהבחריזה.
ספרעורךרוזנצוויג,ישראלשניםבאותן
ליהייתהבחיים.היהעודהצעיר'השומר
לו.גםהמחברתאתוהראיתיאתו,כימיה
החלליםמהאבלי"כן :ואמרדפדףהוא

יודעאינני ?והמליםהשורותביןהללו
חברית,שיחההייתהזואותם."למלאבמה
נפגשתי,כךאחררבלאזמןמייאשת.אבל

לקחהואשלונסקי.עםמשותף,ידידבסיוע
 .בראשוךהנ;ךןלאטדפדףהמחברת,את

חדורעודהייתי"בסדר". :אמרבסוף

אינך"האם :שאלתילכןושחם,ברוזנצוויג
ביןוהחלליםהשורותביןשהרווחיםמוצא

"לא, :ענההוא "?דברבהםאיןהמלים
יצאכשנתייםכעבור "!תמשיך !לאדווקא
לאור.הספר

שרנהגברה,לילהשלך'הראשוןהספד
רביןבחינות,מכמההספדיםמשאד

עלילה'ברישסמנטית.מבחינההשאר
אלהאנוש.יחסייש-והיאהואיש

אחריו'שיצאובספריםבהדרגהנעלמים
נעלמתאבק,תהומותהאחרון'ובספר
חברותחלל'ונשארהאנושית,חשפה

 .לשוניפיסול-
תה-כאלהספריםחמשתאלמתייחסיםאם

 '-58משנה.עשריםפניעלפרושהואלין,

והופךהולךהואשאמרת,כמו .' 78עד
הופךזהקולות.וtכקילקולותאיטי,לשטף
מלים-הברות-תהום.שללמדיוםויותריותר
באופןאחריהעוקבלאלשירה.קרובלאאני

בעיתוןלמשל'רואה,שאנימהאינטנסיבי.

 rtךךיםפעזגייםריק~.ה ה@~~לרגעיחדנשב
~ח"ששר.רקלמות~יו/מגבתעלםמלצר
אחרבשיר " ...חייםפעמייםזכי~שהוא

~מ;תפסים,רכבות,ק wזגשטףמופיע

קולותפסיכמיןבצרפתהרכבתתחנות
קטעלמעשהזהומתרחקים.מתקרבים
סקוטלנד'בצפוןפעםטיילתי :ביוגרפי
מאוד'מעורפלהיה .ומפורץשטוחבחוף

נשמעואבלהמגדלור,אתראולאוכמעט
אפשראיגעו.ארניותממרחקים,צפירות

אבלהגלים,הים,מתחילאיפהלראותהיה
מגש•זr.,ים.אותותהיוהמקוטעותהצפירות

 :מצוקהאותותבהםלשמועהיהאפשר
 . ..האדמהפניעלאותנושומעמישהו"אם
 . ..האדמהעל-פניאותנושומעמישהואם

!"זהנשרפיםאנחנודם.מיכליאלינושילחו
 . challangerמעבורתאסוןלפניהרבההיה

-כמדיוםהספרביןקונפליקטכאןיש
הטקסטלבין-ודפיםקטעיםשלכאגד

צריךזהכלשאתהייתההתחושההשוטף.
 •ואכןרב-מפלסי.באופןלהזריםלשנע,
שהחללככלשאמרת,כמוויותר'יותר

הלךונפתח,הלך-היקומיהמימד-
-אטום-יקוםש~יקך;ככלוהתבהר,
הופכים-ןם $l-גלקסיהוה~יקך;

מתפוררותהמודפסותהמליםגםלזרם,
לזרם.

שלךהמליםתפיסתמתעמתתכיצד
שתפקידהטוענתהשידה,הגדרתעם

ככלמדויקביטוילתתהואהשידה
יצירתידיעלהאדםלחוויותהאפשר
 ?חדשיםסמלים

וביןהזוהטענהביןמשותףמשהויש

הזההקולותבשטףישאבלשלי,הגישה
יחסיאינםאלו .ניכורשלמובהקמימוגם

תודעהזרמישלסרחיףיותראלא •אנוש
ביניהם.אקראייםצמתיםושל

האדםביןיחסיםגםאיןבשיריך

לסביבה.

עלהדפים •למשלאקראיים.יחסיםיש
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המלים
רכו;ןישעל~ל;ת jZהמשפחתעלדרום-סיני'

על"קפלה :סנטה-קתרינהלידהגןניט'
באב-חסוםפיהאטומה,אליהו/שם

שנייה,לעשיריתלרגע,נוגעזה- " ...נים
מאחאב.הנמלטהנביאאליהושלבמיתר
המו-שלהטבחיםרבתשבי'האליהו

מצפהכההממוסדתשהיהדות ,ה Rזרר.

שהורידה"סו~ר-נביא",במהרה,לבואו

קישוןלנחל;ג~לכוהנייהודיםארבע-מאות
פניעלצפיםראשמאותארבע ... " :ועופם
שמצטרף~ן;גרי'אתיאיזםבייש ,, ...המים

באוטובוספעםנסעתי .מהשואהלשוק
ניגנווברדיודימונה,לידמדברי,בכביש
 ...הנשרפיםרינ;אמא;תש w "שואה.שירי

ן w ~אולי ...::;יכם iלאלקראו ...הנט;גחים
 ,, ...וייקץהוא

 ?יהודיאתהמידהבאיזו

בןהזאת.התהליכיםבאלומתזורםאני
לאהעובדת.השלישיתהעלייהלחלוצי
היה-אללאחורהחוזרתלהתדפקותשותף
להנידבלי .גמוראתיאיסטהדתית.דרת

ב,,פעף.

 ?דנציגרלתפיסתקשרלךאין

היהלא'צבר'.אניהזו.בארץיחף,נולדתי
שלנבמר;ךכמוה~קית,בכנעניותחלקלי

כשנחתוחוםמכתשחטפואלהשלגר'רבצי
לנוודיםעצמיאתמשייךאני .יפובחוף

מונותיאיסטים,אולי~בדיים,מדבריים,
לפניוהשניהשלישיהרביעי,באלפים
כדורהיאכיוםשליהמולדתהספירה.

האנושי.המיןהואשליהעםהארץ.

 ?שלךהקיצונילפיסולמגיעאתהאיך

שלבמרחביםחייםשלשניםעשרותתוך
מדברי'פיסולמפתחאתהחשוף'~סלע

הגיאולוגייםהעיצובלתהליכישמצטרף

עד
 .האלההמרחביםשלוהגאומורפולוגיים

השיגור~ןהיאשההימליהלכך'מגיעאתה
שלה~קט;ניקהשפיסלהביותרהאדיר

האחרוניםהשניםמליוניבעשרות;ת nהלו
מס-גיאולוגיםפיעלהזה.הסלעיבקרום
בכלבמילימטרמתרוממתההימליהוימים,

לקיום
כהצטרפותהתהומות.עבראלשנים,אלף

 1981-83בשניםביצעתי ,הזולעוצמה
פסגתמולהמדרגותמעלההפסלאת

המרכזיתבהימליהשנמצאת ' 1ה~~פור~ה
הייתההבאהשלב .מטר 8091ושגובהה
היב-נדידתשאםהאינטואיטיבית,ההבנה

שזוהילהיותיכולכאן'פיסולמחוללתשרת
פי-שמבצעתיקומית,אוניברסליתחוקיות

 ..אחרוחפלנטותפניעלגםטקטוניסול
במעבדותמדעןשאלתי ,' 82באוגוסטואז,

הפלנטותפניעלאם , J. P. L .סילוניתלהנעה
פיסולהתבצעהשמשבמערכתהמוצקות

עלדיברנושכן.הייתההתשובהטקטוני.
הארץ'לכדורביותרהקרובשהואהמאדים,

מכתשיםפניועליש-מדבריוהוא
אתבפנייתיארהזההמדעןוחולות.
שאורכוהמאדים,פניעלהאדירהקניון

הצעתיק"מ.כתשעהועומקוק"מ,-4000כ

אבניםקוההואהמצוקשפתלאורךלהציב
t' ,הרובוטיהג'יפבעזרתאנושי,א;קלידי

שנהלפני .מחקרלצורכילשםשנשלח
עםבושינגטון'נאס"אבמפקדתנפגשתי

מערכתמחקריתכניתראשרייגס, f'פרי 1

במסגרת ,-1983בכברנאס"א.שלהשמש
נאס"אהכריזההחלל'מעבורתפרוייקט
בחלל'פיסולשלפרוייקטיםעלבציבור
פרוייקטיםהציעו M.Iמה-.ז.אמניםומספר

האדמה.פנימעלק"מ 500שלבגובה

- " earth bound intuition "זולדעתי,
הכבידהשדהאלעדיין;יפותכיוםהפיסול

שהצעתיהרובוטיהפיסול .הארץכדורשל
שלפריצההואהמאדיםפניעללבצע

מכסהזה.הכבידהלשדהמחוץאלהפיסול
זהותשישמצאואיינשטיין'ואחריופלאנק,
שדותושללאואנרגיה,מסהביןמסוימת
ללאכמעטלנועפוטוניםיכוליםכבידה,
הגדרותלפינצחי'הואפוטון .זמןמגבלת
והותךנשאבלאאםהנוכחיות,העבודה

מגיעהזההתהליךכבידה.שדהידיעל
הבינגלקטי.הפיסולאלהאחרונותבשנים

בר-גיורא,משטרתלידירושלים,בפרוזדור

עלהיוםשמופעללייזרים,מצפהפועל
בשיתוףהישראלית,החללסוכנותידי
עםה"רומן"התחילמכאןנאס"א.עם

 ,' 89ביוני-22בהישראלית.החללסוכנות

בר-גיוראמתחנתשוגרבערב,-20,30ב

ואורכוס"מ, 15שקוטרואנרגיה,מטיל
בניצבהאור,במהירותק"מ,מיליארד
משךהחלב.שבילשלהכבידהלמישור
תוךשניות.-33ךדקות 55היההשיגור

השמש,מערכתאתנטשהואשעות 5

זה .מכאןאורשנותשתינמצאהואוכרגע

ישויותבושמשגריםפיסול .קיומיפיסול
~tול .הבין-יקומיהאינסוףאלסף-נצחיות,

כאן'ידיו,בכפותמסהלהרגישצריך
האדמה",פניעל"כאן'האדמה.פניעל
משמעותי,חלקהוקםרחל,שכתבהכמו
האנרגטיחלקושלי.הפיסולמשדהפיזי,

היעדהאור.במהירותשנתייםמזהמתרחב

עשריםכשנהבעודלשגרהואזהבשלב
ממצפיבבת-אחתכאלהאנרגיהמטילי
תהיהזו .הצפוניהכדורחצישעלנאס"א

ק"מ,מיליארדשגובהה"סופר-קתדרלה"
וי-בליקדושים,בלינטולת-גג,והיא

שלקיומיפיסול-נברשותבליטראז'ים,
אי, ;t~נטי-גן:;ניליסקי, .fא;ההומו-ארקטוס,

או,ביב-גלקטי","פיסוללוקוראשהייתי
 • .ביב-יקומי-בהקצנה

IJ 
~1 

החודש•שיחת

בשניםביצעתי

את 1981-83

מעלההפסל
מולהמדרגרת

חאנפ,רנחפסגת
--T 

שנמצאת • 1

בהימליה
וגובהההמרכזית

מטר. 8091

הבאהשלב
ההבנהחייתה

האינטואיטיבית.

ברירתשאם

מחוללתהיבשות
יכאןפיסול
לחיותיכול

חוקיותשזוהי

אוניברסלית
שמבצעתיקומית.

גםטקטוניפיסול
פלנטותפניעל

אחרות.

פניעלכאן.
י"כאןהאדמה.

האדמה".פניעל
שכתבהכמו

חלקחוקםרחלי
פיזיימשמעותיי

הפיסולמשרה
חלקושלי.

מתרחבהאנרגטי

שנתייםמזח

 .האורכמחירות

חבינגלקטי
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•סדנה

 :מוסל-אליעזרוביהודית
הראשוןהשיריםספרהופיעמתי

שלך?

ב-יצאומטרי,דמשקפייםפפות ;:::::::::~

אמירבעריכתמסדה,בהוצאת 1980 ······ ... 111
!lllll!!!!r .פרסםעמיחייהודהאבלגלבוע

ואף ,-1968בב"עכשיו"משיריילראשונה

בערביהציבורבפניאותיוהציגאותםניקד

שעמיחיאחראדםעליודעתלאאנישירה.
 .שלושיריםפרסם

ל·אליעזרוב oמויהודית

אחרונהסעודהמעין

ך;~ה p ~ערןה 9~~ין

i? ה~pרע;~יז.f i? י~
זקלמ;ת;גגי;ךן

ים ?iי ?iז;וך;ת 7י;גןפ;.r.ייסז

?? I ךרר~יםךג;ת

ס~~~יםקרןע;ת י~~נ;:~;בט;ת

 nש; ?i ת;ל~~(
ןגק;גיצ;ת nךי:;נד~י;

ש;~ים 7ךתרק:;נגרף
זכזpזגלי~נרךים:;כקאזpל

~ייק;ן~דדז;כיסזpל ;ךן~~נ;:
;:ז~זקיךי)~ינ;;ד~ירס ך;י~ג;~ז:;

קןה ?tqt ~ך~פ;ך

ים ?i ;הז:; city ז:;:;נחרצ;ת ת.ק.ק;ע??

 : ת~~ץז??ךצ;~קת
 ר~נ;: ?iזקים ?tנ;~ין

~ל!;כיםים ?iזpל;י Wר~ד

~ל~יםב; ם;ק??נ;:" :ופסיכופיזיפולחני
 ...~ןע/ י~~~י~י / ... /ק;לוזק:;ב~~ךיםרה.~

ההתחברות ".ליאשרהזהותז-ועודתאת
ראייהוזוויותנ·;פים-:תרבויות,רות,'למסו

בהימצאותי-בתולדותיינעוצהמנוגדות
הישן'העולםבתוכניאחתובעונהבעת

המיוחדים,ותכניוערכיועלהמסורתי'
עצומהמשיכהעםחילוניתריאליהובתוך

ורחוקים.זריםונופיםמיתוסיםלתרבויות,

קיומימאבקמשבר'שלסיפורהואשירכל
סתירותבתוךחיהאני .מטאפיזיiךךי;~י'

זהאת .רב-מימדיבעולםגםאבלקשות,
רביםאנשיםולכןבשירי'להביאמנסהאני

אותם.להביןמתקשים

 .שלךהרקעעלקצתספרי

בית-רב .בארץשביעידורירושלים,ילידת
משפחה .לאומי-ציוניגווןעםמאודדתי

גדולה.

 ?לכתיבהמתייחסתשלךהמשפחהאיך

שיריי.אתמביניםאינםהםלשמחתי,

ארכיב-מימולתתכדיאחרותותרבויות

האנושית.הקיוםלחווייתמטאפיזי'וסלי'

 ,' 66בשנתבערךשכתבתי,הראשוןבשיר
הזאתהקונספציהאתלראשונההבאתי

ומטריה"משקפיים"כפפות, .ביטוילידי
להגנהשמשמשיםמודרנייםאביזרים-

 flashממעיןואבדונפוצו-ולכיסוי

back ךן ת;ענ;:~~"ביןi"קט;ת~ד;ל:פt;זקש
-י~"~סילבין ,"ת;לכ_;~ךךת;ךש;ת n~ין

ך"::זלדירה" wל~:פ;ך~ים r:;~דןג?ם /oיהוןה
צירופים~ךק;ליס".זpלל; 9 נ;נ;: ן~~;:זזק~ךה

מתחיוצריםותרבויותמסורותשלדמוניים

-יצרייההפגאני'העולםביןועימות

העבריים,והמוסרהדתלביןהטבע,עולם
הטבעעולםהפגאני'העולםכשדווקא
"והאדםהשיראתמנצח.יוצאוהצומח,

בוגרת , 19כבתכשהייתיכתבתישגגה"

סמינרשהואיעקב","ביתלמורותסמינר
אליוט.ט"סעלשמעתילאאפילוחרדי.

סטודנטיתכשהייתי ,בערך 25בגילרק
קראתיהעברית,באוניברסיטהלפילוסופיה

אותיחיכתההזוהיצירה .הישימוןארץאת

תמונימיצוי
ולפרשלהתמודדלהתנצל'מעוניינתאינני

בעליאנשיםהפנימי.עולמיאתלמקורביי
דומהתרבותיומטעןדומהנפשימערך

להתרשם.רקולאלהבין'מסוגלים

לרדתרביםאנשיםשלהקושיעלדיברת
נובעזחחאם .שירייךשללעומקם
לאשאתמשוםאוהשיר'בנייתמאופן

התרבותייםהקודיםבמערכתמתחשבת

 ?שלךההתייחסותקבוצתשל

מיצוי-משברשלסיפורהואשירכל
שמתלוויםביוגרפי-נפשי'לתהליךתמוני
החת-ורעיוניים.הזוייםמרכיביםגםאליו

מקבילהתפישתי'לפישירית,הוחשות
ואבסורדית,טראגיתקיומיתלסיטואציה

לכן .ביחדמשמעיתורבסתומהשהיא
תחלי-שלמדויקיםמדעייםתיאוריםלצד
כליה,חיים,היווצרותכמוביולוגייםכים

המימדגםיבואקשה,מחלהזרע,השחתת
ת Wר.;י"המדעי.או ,הדמוני ,המטאפיזי

:פש"מל.;תעליב;עך;ת /יפהפי;תחלצ;ת
ת t2ו~לי: /-דךי;~'~זpי:;ביתי~ה-קר·~:;ךי~ה
ים wי; r ז::::זילתז; / ... 1:;כמ;סד~ייםrד??רים

 /~לי ל~קt~דיבוקא; /י ,:rא; ת~ך;ר~:; /
קרינות".~ת;ךו~קרין
הארוכים.בשירייהואכנראה,הקושי,עיקר

נופיםמסורות,לעברבהםמתפשטתאני

פתאוםאותי.מהממתעדייןוהיאבתדהמה,

שלי.השירייםלמבנים"אליבי"מצאתי
מסורותביןקולאז'יוצראליוטט"סגם

קראהואשונים.וזמניםנופיםספרותיות,

בניגודאבלאובייקטיבית"."קורלציהלזה
חווייתית.אישית,שליהמוצאנקודתאליו'

 ?אותךדווקאלמה

"נועזות","מקוריות",עלדיברעמיחי
מאוד,התלהבהוא"אותנטיות"."יהודיות",.

עלדיבר"פצצות"השיריםאתכינה
פליני'נוסחסוריאליסטיתךמונית,אווירה

יהודייםחומריםמערבתשאניהאופןעל
דיאלקטיקהשנוצרתכךחילוניתומציאות
חריפה.

 ?האלחהדבריםעםמסכימהאת

לפניונכתבנאמרעכשיושציטטתימה
עי-שקייםנכוןזהשנה.מעשריםיותר

פולחניתטקסיותביןוסתירותמתחרוב, מציאותלביןמאגיתפגאניתאויהודית 3 4
מובןישלמשל, ,"םיב;:~~"לשירחילונית.

עםאליוט'שלהתרבותיתהמערכת
מערכתחייתהאזישלהמוזרויות
שלבעיהחייתהלאלאליוטמקובלת.

 .מידפרץחראהתקבלות.

ל"הערות"הודותהייתהשלוהפריצהאולי
ההערות,היולאאם .הישימוןלארץשכתב
שהיצירהתרבותית,אליטהאותההאם

 ?אותהלקבלמסוגלתהייתהעבורה,נכתבה

פעילהיהפאונועזראאיךלבררגםצריך
אתקיבלפאונועזראהזה.הענייןבתוך
ערךהשמיט,והואאליוט,שלהידכתב

מפורסם,משורראזהיהכברהואוזקכתב.

אליוטשללפרסומושהביאזהוהוא
התרבותית.האליטהידיעלולהתקבלותו

קבוצתתרבותי,קודעלמדבראתהכאשר
היאאבלגדולה,אינהשליההתייחסות

כאמירמשורריםביניהםישמובחרת.

הספראתלאורשהוציאז"ל'גלבוע
בחברשהיהלוז'צביפרופ'שלי'הראשון

וורטהייםפרסאתלישהעניקהשופטים
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הממשלה,ראשע"שהיצירהופרסלשידה
אתלדאותשהשכיליטדייניןאבנרוהמשודד
ולתתשלי,בשידהקרקעייםהתתהזרמים

ב"ידיעותבמאמרנפלאהפרשנותלהם
 .' 90ביוליאחרונות"

לגשרהקושיחיאבשירייךחבעיחאולי
ביניהןשהקשרחשודות,ביןהפעריםעל

 ?לקוראמובןאינו

תחומיהםקשהלךשנדאהמהאולי
דיאליהביןהחדיםהמעבדים :שליהחוויה
-, nיהדותשלפולחניתלטקסיותחילונית

לתעוקתיצריתהתפרקותביןובוכרית.זית
לריסוןהתפרעותביןאשם.ודגשיהטמאות

וטומאהטהרהשלמורכבותתחושותובין
אפילושהופכתמסריטת,שידהמתגבשת

מום".הטלתל"טקסהכלולות""טקסאת
והרושם ,"בvזז.rכ;ז ן~ךז.r"שלמצבזהו

יטדייניןאבנרשלההגדרותלפיהמתקבל
הזההרושםמוזרים"."גבישיםשלהוא

מרחיבהאניבוכיתוןדות,בספרמתחזק
קוסמולוגיהליצירתעדהחוויההיקףאת

ל~ן" iJס~ל;ה;ת i:1"מביןמתחיםשלאישית
שלכשנת;אזנרשמתדיפ~זיתל"הפדעה

-: T T • • •: ••• : • T : • :• 

נובעהמוזרים""הגבישיםאופי ."ן;ז~ riמ
חלקיםאומסוימיםששיריםימכךגם

כהגדרתמודרכים","חלומותהםמהם,.
הטובביןהנצחיהמאבקבתיאורבודחס,

כיאניגמתיים,הםהחלומות,וכמווהרע.
החלליהזמןבתפיסתמסתבריםבלתיהם

הםאבלהדיאליסטית.הסיבתיותועקרון
כיוונית.ודבעמוקהמשמעותבעלי

למצב
 .שידכתיבתלשחזרנסי

השיר :החורבן""אחדיהשיראתאקח

חודכןרקעעלואישהאיש-חורבןמתאר
למשל,זוהי,קוסמית.והתפוררותהביתהד
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ולאינטגרציהמימדיתדבלתפיסהדוגמה
קדמווה~קדוקוסמוס.המיקרוקוסמוסבין

חוויהאחת, :חווייותשתיהשירלכתיבת
עקדות.חוויית-ונפשיתפיזיתקיומית,

 .הריתיולאשניםמספרכבדנשואההייתי
כדת,ת·בתחושקשורההשנייההחוויה

ולהתפוררותמטאפיזילמימדשהתעצמה
בה,-שערכתיביקודבעקבותקוסמית,

לאחדשחרב,המקדשביתמקוםהבית,
אסורביקודזההימים.ששתמלחמת

בעקבותכדת.ודינוהיהודית,ההלכהלפי
חלוםלילהבאותוחלמתיהזה,הביקור
הדאיברים.שמלקטתאישהעלבלהות,
אבלשחרב,המקדשביתמקוםהואהבית
אותהמגרדילמקוםמטאפודיביטויגםהוא

האישהעליה.חרבשביתהאנונימית,אישה
הדובר"ה"אנישלפדוייקציההיאהזו

הואהראשוןבביתשמובאהחלוםכשיד.
ושיניתיהוספתיכלומד,מודדך"."חלום
התפר,-לבטאכדיהמקורי,בחלוםפרטים

אתהוספתיילכךאיטוטאלית.קוסמיתדרת
ללאמנותקכצליל"~ליל"הבודדתהמלה

ווקליתהתפורותגםמבטאתוהיאהרמוניה,
הידיים ."וין~"המלהלגביגםכךביקום.

הפתולוגיהאיבריםמז;כ~איחלקאומנםהן
הדימויאבלבחלום,מלקטתשהאישה

" :p ~ל ת;נ~;נpכ;זזקע;~יםז~~ Q "ה~סףים
והתפר-גבריתלאין-א;נ~תכסמללחלום,

זpל ת;נ~;נ~ P: "-הדימויזpלהמשכודרת.
w נ;זע;~ים~~ Q זצ:רזכים:iר>w תלחת;ךלה,ק~
ה;א.גם- ")ץי~~~ ; ,rא;~ם Wךלאש.סד

בחלוםמודע~ת.מתוךהמקורילחלוםמוסף
הצמחמראשכשהמעבדידיו,דקהופיעו

אופיומקבלדו-משמעייהואהגברלראש
אותהאדם.וקטלצומחקטלשלמקברי

מתנזרתלאאת ?לשפהשלךהיחסמח
גבוהה,לשוןספרותיתמלשון

ואפילוארכאיותבמליםומשימוש
 . ,,"שדופות

השיריהמארגשללמורכבותובהתאם
ומקורותיהםמגוונים,השירחומדיגם

מל-החל :שוניםתרבותייםבמשקעים
ובטקס,בפולחןשקשורהעתיקה,שרן

ומאידךוהמדרשהמשנהיהתנ"ךלשון
מדעייםבמונחיםושימושמודרניתלשון

הפילוסופיה,הקולנוע,מתחומיומקצועיים
והפיזיקה.הכימיההביולוגיה,הגיאולוגיה,

בצדכלל,בדדךסלנג.אפילוישבנוסף,
הבי-באוארכאית,גבוההבלשוןהשימוש

לס-כמימושחילוניתדיאליהשמבטאגרד,
הקיימתהתוכנית-דעיוניתולמורכבותתירה
בשיר.

בשירךןפ~~י"~"ויקצן~יםרומחזחחאם
חירםאומדתכשאת ? ,,כדת"אותות

שבאמתמאמיןלאאחדאף ~-,;םי~ןצ~"
מצורעשלנו'בתרבותבמצורעים.מ;,בד

מוכתם.אדםחרא

גרנואמיתיים.למצורעיםמתייחסתאני
בטלניה,"הנסן"החוליםמביתהדחקלא

קיים.שעדייןלמצורעיםבית-חוליםשהוא
שנותכלאותישליווהסיוטהיהזה

כדב,תפקידובתוקףיאבי .ובגרותיילדותי

 ~ 1 1ן=-י

םרנה

מורכבביוגרפי-נפשי
הבריאה,בהדססבילגרדםדקאינהאישה
החיהצומח,בהמתתפעילגרדםהיאאלא

 .תיי:ז.י~-ל~~התחזותמתוךוהאדם,
לא-וצעקהאידרטיתצעקהישהשניבבית

 ;~לין :משמעותכפלישמלהבכלוהים.ל
בשפות ;לבניםמישורים ;אלוהים ;אדם

ולארמיאישיביתחורבן .וכוליקשרת
אישי,תיקוןודורשיםבזה,זהמתערבים

 :השלישיבביתשמרכאכמרוקוסמילאומי
~יןז;כ;כ~;ו~ת '~ל;iךיתידיפ~ז~ה"שתכו~

iJ ~תיקוןשכוללתמשאלה,זוהי ."םי~ן
מאודגםהיאאבלוקוסמיילארמייאידרטי
מאמינהאינההדוברתוצינית.פסימית

שמסיימתב:שרדהבולטזהבתגשמותה.
האחדותל~זאןל".~:;ביש i"כמו :השיראת

כמארגהיותרלכלתהיההאידוטית-קרסמית
עכביש.

קשים,מדאותדאההואשם.מבקדהיה

חלומותחלמתישלוהתיאוריםובעקבות
מצורעדאיתילאעצמישאנילמרותזרועה,
פעם,למקום.סמוךעבדתילאשניםמעולם.

הישישהירושלמיהסרפדשנים,מספרלפני
אותילבקר .באיז"לליפשיץאדיהוהמקסים
לחזוררציתיאותו,שליוויתיאחדיבסוכות.
בית-החוליםשלידהרחובדדךהביתה

תלכי"אל :התחנןממשהואאבל"הנסן",
והואבה".הולךלאאניגםהזאת,בדדך
 .ומסתורימפוחדנשמע

 ?בעינייךטובשידמחולסיכום'

שמבטארבה,עוצמהבעלמפתיע,שיד
הואכזהשידמימדי.ודבעשירפנימיעולם
 •טוב.שידסתםלאעצום,שיד

בסריעקב :שוחח
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ריצ"רבמכללתהאחרוןסמסטר·ב ""
 1בררךבררךעמיתייעםהנחתיחיפה,

האמנית,בן-ישי,וכרמלההאדריכל,
 1לתיאטררןעיצובהיהשנושארפרדיקט

במסגרתאלוני.נסיםלמחזאיושהוקדש
רישומילתפאורה,ןגק.טעוצבובין-חוגית
שלממחזותיולשלושהוכרזותתלבושות

והנסיכהקינג,,אדיהמלךמכלאכזר :אלוני
האמריקאית.

הנושא,אתללמדהתיימרלאהפרדיקט
שש-מארדמוגבלהיהשזמנומשרם

אלא-אחתכלשערתששבנדתפגישות
יצירתיותםאתלאפשרכמטרהלעצמושם
אלהמושגמןבתנועההסטודנטיםשל

חומריתיצירה-אחרותבמליםארהמוצג,
השפה.המלה,בהשראתתלת-מימדית

שעשויהיצירתיתההשראהאתהדגשנו

הלש,-היצירהכלומרהכתוב,המחזה

יוצרשהואהעיצוב :במעצבלעוררבית,
דהר-לתחושותוקרובראשוניביטוינותן

חי-השפעתובעקבותברשעלוהררים
המ-צררתיהכתוב.הטקסטשלשירה

-,אלעיצובהסטודנטיםמקרבעצבים,
 1גראפיולעיצובאופנהלעיצוב Iריכלי

לשלביםיותרקשוביםלהיותהתבקשו
היתרכיןשכללהעבודתם,שלהראשונים
כךואחרדר-מימדייםפראייםקרלאז'ים

ראשוניביטוינתנואשרתלת-מימדיים,
המחזהאלויחסםלתחושותיהםוישיר

מאשריותרלעצב,צריכיםהידשארתו
שמתרחשכפי Iהבמאילדרישותארלהנחיות

 .התיאטררןבחייבמציאותהדבר
בתע-עבודותעשרהוצגוהאחרוןבשלב
העלאתרעםחיפה,תיאטררןבטרקליןרוכה

הפ-וצידהכלהאלוני,נסיםשלהצגתו
הועברהבת"א,הקאמריבתיאטררןרפדים,

לשם.התערוכה

העי-לנושאלהידרשברצוניאלהבעקבות
אלונישלמחזותיוולעיצובבתיאטררן'צרב

בפרט.

 :גאלנטהג'רבאניאומרקינגאדיבמחזה
 :רעוד ,, ...בהצגהרקזהבאמת"החיים

החייםעלהצגהמסכות,חשובזה"מסכות,
הצגה."לאזהמסכותבלי

משגרהמחזהמדמויותאחתבאמצעות

מבליגםרעיונות.מספרלמעצבאלוני
ראוי Iעצמולמחזאיאלהרעיונותלייחס
מושמעיםשהםאףברצינות,בהםלדדן
 ...פיקטיביתדמותשלמפיה

פך-משפטבהצגה."רקזהבאמת"החיים

החורגטיפוסית,אלרגיתב~צטלהדרקסלי
תוזזובמקצבהעבריהדקדוקשלמנוקשותו
 :הקרהלוגילנוסחבאמתהמלהשמוסיפה
הצגה".הם"החיים

מכךויוצאבאמת,חייםדישחיים,ישכן,אם

הםבאמתהחייםבאמת.לאחייםגםשיש
באמת,אינםהחייםיתרכל-בהצגהרק

היושביםמאתנואלהשלחייהםכדלל
דהרי .ג'ר-אלרנידבריאתושומעיםבאולם

עלהחיים .הנכוןהואשההיפךיודעיםאנו
שמחוץהחייםואילומשחק,הםהבמה
באמת.החייםהםהםלבמה
הגירנואתלנרתבהירנוספתשמחשבהאלא

שערשההנעלם,הגנרלשלכתערהחד
שנים, 18שרריג'רהיהברבמוסדהצגות

הפרדוקסליהרעידןאתג'רנטלמפירואשר
שבאמתהחייםהםבאמתהחיים :דלעיל
החייםלחידת.ש"שררה"לחידת,כדאי

שכדאיאליהם,להתייחסכדאישבאמת
רקשבדרמות.החייםהם-עליהםלכתוב
 1היוצרהאמןבידיהיטבהמעוצביםהחיים

טבעיתהבלתיחב.רדהאתשעברוהחיים
 1מכדדןבאופןשנבחרוהחיים Iהמחזאישל

היוצרהמחזאיידיעלוממרקדמבוקר
מחליפוכביכול,שהוא,בימה,עליעולם
אלה,חייםרקארמדת,עליהבוראשל

 1וקהילתודורובניבהםשיחזרכדישנוצרו

האקראיים,החייםמדלאלשיעמדוכדי

החיים
המשמעות,חסריהמפוזרים,הטבעי"ם,

המקנההתיאטרליתהמנסרהלהיותירכלו
 ...זוכראינני ...בכלל ...אניזהמיכללנטרח

וכר'"-מזמןהיהזה

הזיקרקין-דמויהאופישביןהפרועהטלטול
בכלל",אני"מישלהדיפרסיהלמצבדיבור

הדלי-פלסטייםניתוחיםשביןהטלטלה
שלהחןחסרתהקרנפקציהלביןדוריים
אותנוישאירולעולםתל-אביב,דרום

גםמה.הוארמימיהואמיובוהיםתדהים

החדשותהביוגרפיותעםהפלסטי,הניתוח
המתפוררת,הקרנפקציהגםכמרלבקרים,

לשאלהחד-משמעיתתשרנהלנרישיבולא

 :הדרמההולדתמאזהעולםבחללהמנסרת
הם.מההחייםמהר,האדם

לעסוקחייבואלונייאליבאיהתיאטררן
 .ענייןבראיןאחרתהגדולות.בשאלות
מארדלהעסיקחייבותאלדמעיןמחשבות

רעיונותאלוני.שלמחזותיומעצביאת
המעצביםאתיציבואלהמעיןפרדוקסליים

עיסוקשלהתהפוכותרבהמסלולעל
הזויה.במציאות

בתיאטררןלעיסוקעילהשאיןאומנם,נכרן
זאתמציאותאךבמציאות,לעיסוקרקאלא

מעגלמעיןחלומית,הזויה,להיותחייבת
למרותבזרזרהתומכותמציאות-הזיה,של

 .שביניהןהקוטביהניגוד
להיותחייבתהמעצבשלהבימתיתההזיה

התרחשותםאתתאפשרכיעדריאלית,כה
לתאראיןזאת,עםהמחזה.אירועישל

כןאםאלאבימתיתממשרתשלעיצובה
שלהשראמקסםחבליבאובמועליתהיא

ההזיה.רמתהחלום,לרמתעדהתיאטררן
שלכתרשיםבעצם,נראה,כתובמחזה

בדי-הדמויותעל-ידיהנאמריםהדברים

ישנןבנוסףבשמה.דמותכלישיר'ברר
המדפנותיהמחזאישלוהנחיות 'הערות

בהערותהמחזה.אתהמעצביםהיוצריםאל
להודיעהמחזאימנסהבסוגריים,ארשדליים

הבמהלהיראותצריכיםכיצדלמעוניינים
אמוריםכיצדגםכמרשעליה,והאביזרים
קולם.ומבעהתנהגותםהשחקנים,להיראות

כרבעלפחותמשקיעלמשל,ארגיל,ירג'ין
-המעצביםבהערות.מחזותיומתכולת
תלבושות,מעצבתפאורן,שחקנים,במאי,
אחריבדייקנותיעקבואם-תאורן

קרשיעללהעלותעשוייםיהמחזאיהוראות
בעיניהמחזאישראהכפיההצגהאתהבמה

בהערות.חרסךאינואלונינסיםגם .רוחו
כדיתוךמחזותיואת"לראות"ניתןכמעט

קריאה.

העדשיםהמעצביםעלהמחזאיהקלכביכול
ותצלחירעשוקראוכזה-במלאכה
כללכךהדברשאיןאלאהמלאכה.בידיכם
וכלל.
הואמוצג,מחזהכמרשלאכתוב,מחזה
קררשכברכפיהדברים,עלעדרתכתב

באמת
סימניםמפתכביכולהואהמחזה .בעבר

שלבסרפדיזכוארתהשהמפענחיםואותרת,
 .המטמוןאללהגיעדבר

 .בעתידבהםשישתמשודבריםיוצרהמעצב
אר Iואיךמתילדעתאיןמי'לדעתאין
הדבריםעלילותאלה.לדבריםיקרהמה

שהקיםבביתיקרהמהחידה.שהןודאי

שעיצבהבגדאתילבשמיהאדריכלי
רק-הבגדללובשיקרהרמההארפנאי
פתרונים.לאלוהים
נוהגיםהמעצבים .הפרךהמצבבתיאטררן

רמזיאתמפענחיםכארכיארלרגים,קצת
כביכוללהעלות,כדיהכתרנההשפה
החלת-הפיזית,הסביבהאתמחדש,

המסרים.המחזהגיבורישלמימדית,
המוצג.אלהמושגבעקבותצועדהמעצב

לקשרופתוחרגישלהיותחייבהוא
כירדןאישי.כךכלשהואהזה,המסובך
הפומבי,במישורעוסקהמעצב,שהוא,

אתלגלותחייבהואסרטנית,מעיןבהליכה
לפיבה,ורקואךבה,אשרהפיזיתהסביבה
שאכןכפילקרדתהדבריםיכלותחושתו,

במחזה.קרר

המעצברחוק.יובילולאהמחזאיהערות
הואטיפוסית.אלרגיתבסיטואציהכלוא
הבמהעלשיקררעברילמעשיאותרתמגלה

כן,אםאמרר,התיאטררןמעצבבעתיד.

מהלדעתדיזהאין .עתידיעברלעצב
שרבלקרדתלדבריםלאפשריש .בעברהיה

והןהמחזהלאותותהןקשורהמעצבושרב.
הואהשחקנים.ולדרכיהבמאילהוראות

זאתעםויחדלכולם,נאמןלהיותאמרר
לעצמו.-

ביןחלדם,לקסמימציאותביןנקרעהמעצב
בקיצור,אחרים.לצדדיםמצפרנוצרהוראות
מןיוצאאתגרגםאךראשיכאבלדמזרמן
הכלל.

האדריכלים,שלבלשונםאשתמשאם
פרוגרמהבבחינתהואשהמחזהלומרניתן

הא,-מצייניםפרוגרמהבמונחאדריכלית.
שהואשלהם,העבודהקטעאתויכלים

כללדעתרוציםהאדריכליםמושגי.נולד
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 .לתיאטדרןשמחוץלחייםומשמערתעדך
"הצגה :נוסףפרדוקסמשתמעג'רמדברי

-הצגה"לאזהמסכותבליהחייםעל
משפט-טיפוסיתאלרגיתנוסחהשרב

אחת.רבעונהבעתשוניםדבריםשניהאומד

איננהמסברתללאהחייםעלשהצגהאר
חייםמסכות,ללאשחייםמשרםהצגה'
ארלדרמה,ענייןבהםאין Iלחלוטיןגלויים
במסכותשימושללאהחייםעלשהצגה

כלומדכראוי,תפקידהאתממלאתאינה
ארכךבאמת.החייםעלהצגהאיננה

דווקאהחייםהואהצגהשלעיקרה Iכך
עקבלשערשניתןכפי Iהתיאטררןולא

אלוני.מחזרתשל"משחקירתם"
"השחקן"מפיהפעם Iברעיוןנוספתתמיכה

שנייה,מערכההאמריקאית,הנסיכהבמחזה

 :רביעיתתמרנה
- nהאבזמןהעולםבחללהמנסרת"שאלה

להשיבנאויורשה ... ?מהרהאדם :היא Iדון

ניתוחים-כן :נרקבתתשובהגיםקול
 !קרלגיםמחדשניתוחיוםכלפלסטיים.

רענן'אגרערבכל !חדשותפניםברקדכל
צבעיבשללאופיטרייה,אישיתביוגרפיה
הקשת!".

בהצגהוהחיים
והקול-התיאטררןאנשיכמרבןהםהקולגים

 .רפרימיטיב"מיושןאביזרהןמסכותנוע.
המסכה.אתפלסטיניתוחמחליףבימינו

חדאמירהלנרוהדיכבר.אזכבדאם
שלבסופההמופיעהומוחלטת,משמעית
השחקןלנריאמרמהאךהרביעית.התמרנה

 :הבאההתמונהשלבפתיחתה
לעוףצריךהייתלאאתה :"פרדי

 ?לאוסטרליה

 . ..כזאתדיפרסיהעם ?אוסטרליה :שחקן
 . ..התפוררהכל ...חשאיכררואה,איכרהוא
אני ...הנהדרהבנייןכל ...הניתוחיםכל

עם ...אגרעם ...הנסיךאדוניאני'שרב

שרםסתם,קרנפקציה,כולי ...ביוגרפיה
אינני :ירשוםלפניו,וירשום ...אנידבר,

וטעמם,העבודהמזמיניאודותשניתןמה

העתידהחייםסרגמהרולנחשלכסרתכדי
הם .המתוכנןביתםכותליביןלהתרחש

רצונםאופיים,אתולפענחלהביןמנסים
לפיולהסיקהמזמינים,שלותכונותיהם

שלהרצויגודלםאתהתנהגותתחזיות
מנסיםהםויציאות.כניסותפתחים,חללים,
היטבלעמודכדיוטעמיםתחושותלכמת

המזמינים.שלמדידותהבלתיבדרישות
מהכוללזה'כלאתמספקהכתובהמחזה

המשתמשיםהאנשיםביןבאמתשמתרחש

המחזההקירות.ביןוהמתנהגיםבחללים
-,מפרטים .ביותרסגולייםפרטיםמספק
פרטיםהדמויות,עלמרעישיםארשיעים

שעשוימהכל-ואנטומייםאינטימיים
אדריכלים.שלסקרנותםאתלספק
היחיד,המעצבשעבורלומר,אפשרואכן

תפאורהודקאךהמסריםלמחזהקיימת
לגלות.צדיךהואשארתהאחת,אפשרית
הדבריםקררואיך"איפההשאלותבעזרת

נשמריםמציאות-הזיהיחסישקרו".כפי

התיאטררנית.היצירהשלזהבמהלךהיטב

בערדעוסקיםאלוניכיסיםשלמחזותיו
מלכות-גלותהיחס :אופיינידר-קוטבימתח

 .מרדד-מלךאר
וכאחריות .כחרבההממלכהשלברסנה
אישית.

לאאבירדמותכנגדרחבעםשניהלהמאבק
שניהלהמאבקמןוכואבסוערפחותהיה
המהפכניםראשוןהשגיב,המרדדכנגד

במלךהמרדדשלהמיתוסהפוליטיים,
בתנ"ךביותרהמנואץהסמלובאלוהיו,

 1ארבערתירעלעדיין .וכרפדמרדדשל

טועןבכללם,ואשתומשנאיר,כלמול
כשםהאל,בחסדיהיאשהמלוכההמלך

השלטוןאיןהאל.בחסדיחינהשאבהות
מיכלולבחישתפוליטייםלמשחקיםניתן
ליחידמשמיםמתתהואאלאבכל,שידר

 .עמושלהאב-המלך-הסגולה
חב-לשאלותלהתייחסבוחראלונינסים

דקוחברתותקופתושלעקרוניותדתיות
להיותבליהתיאטררנית,המנסרהדרך

פוליטית,ארדתיתאמונהידירעלמונחה
בעלכמחזאיאלא Iכלשהופוליטיזיהויללא
הבמהאללהעלותהמנסהרנסנסי'אופי
מעברמורכבותו'במלואהציבוריהדירןאת

ולאעצמולנושאהיחסובמלואלזמנו'
במלוכההמרידהאתקושראלוני .לפתרונו

בהכרח.כצמודיםואחדות,ניגררשלקשר
לושאיןמלךואיןמלךללאמרדדאין

מרדד.

רה,-המודרניהפסיכולוגי,הדירןאתגם
לבן-מרדדמלך-אבביןהקשרעלמרקדטי
והמלוכה.המיתוסלרמתאלונימעלה

משרםלשמה,דאריהמלרכהלנראיןאם
שה-הדיהמלכות,אתסירסהשהדמוקרטיה

תת-המלכותבניר-יורק,האיטלקיתמאפיה
ומלךמלכותחצרלנרתספקשבגלות,

 .אספרסונשתהנקטראיןאם,.'אינסטנט".
ראוייםרלאירסאדיפוסלנרכשאיןכיום,

בגדולההחפץצעיראדםחייבלשמם,
למדודעליו,לקרםאב-מלך,לעצמולקחת

בגדולתיזכהכךדקלהרגו.ואףבר
אתנטהגאלשמלמדהתורהזאת .הגנגסטר

בלאלעניים,פרוידקינג.היותרטרםאדי
משעמם.פרוידהואמלכות,מחלצות

אףיגעיםהענייניםהמלכותיתבברגרמניה
בעבריתלהיקראעשויהגרמניהבר .יותר
ברוסית,אל-בוג .ה:~~,~-צחה

 .טירוף-ומניה

והתרנגולת,המהפכההמלך'מכלאכזר
מת,אוחינפוליאוןהאמריקאית,הנסיכה

צריךאין-קינגאדיהמלך'כגדי
כותבשאלונילהוכיח,כדיהרבהלטרוח

בכלגודלם.רעלמלכות,עלמלכים,על
שלהוצועניםליזהדודהכוללמחזותיו,

ירידהכלשהי,גדולהמפולתישנה Iיפו
ארנפילהראםמאודות.ליקריימגדולה,
שלמנפילתו-מפלתוגדולהאיןמפלה,
מלך.

במלואומלכיםמלכותערדאיןבימינו
מלך-אלהתאריםשלמשמערתם

תפאורההיוםמהרריםהמלכיםהאל.בחסד
הדמוקרטיה.שלהגדולהלהצגהבלבד
שהזינוהחצי-אלים,המלכיםערדאינםהם
לימירעדהדרמהמראשיתהמחזאיםאת

לשמרראויאדיפוסלנראיןהרנסנס.
חייםאנחנולשמר.ראויובמרקינסיךאו

לפיהאפוד-אפרד-אפרד"הדמוקרטי"בעידן

 :שבגדולההחייםהםבאמתהחיים .אלוני
כפיאהבה",אלוהיםאינטריגה"מלכות
אבדיאלונישלהאנונימיהגנרלשאומר

קטנים".חייםחייםאנחנויותר."אינםקינג,

נסיםאתמשמשתהזאתהמפלהאך
 .מחזותיולכתיבתאדכימדיתכנקודהאלוני
הואהמפלהאת Iמעזמתוקמוציאהוא

רחבעם,המלךשלו.הדרמהכנצחרןחוגג
להיותהופך Iההרהנשראדן Iעמיתוכמר

למלך,כמרהמאיןירידהעצמו.שלהליצן
הדירןאלעלייהלצורךירידהזוהיאך

- oההיהמלךרחבעם,שבמחזרת.הרחב
משמשיםההיסטורי,המרדדוירבעם,טרדי,

רגםעקרוניגם Iדירןלשםאלוניבידי
גרשוןפדרפ'היטבשמלמדנוכפיעכשרי,
בגליונרתשפרדסם Iהמפורטבמאמרושקד
"אלגיה- 77עתרןשל-136ר 135

הואהאבודה".המלכותעלטראגיקרמית
הואהאמריקאית)"(הנסיכה :שםכותב

רגשותהמחברמבטאשבר Iסימבולימחזה
התמוטטותהאתהמבכה Iאמןשלאלגיים

ברצחהמתבונןצרפהושלאמת,אמנותשל
ישראליושלציני'בןידיעלטיפאתאב
אתעיניולנגדהדואההששים,שכרתשל

מבכהגדול'חברתיחלוםשלשקיעתו
ומאשיםהחולמיםשלהרוחנימרתםאת
הבניםשלהעצובה-שמחההציניותאת

 ,,למרת.לאבותיהםשעזרוהשורדים,
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השרש.משקה-
ולבושוהשרש,משקהמוכריכדובבימיםבאגברהיההוא "1!1!!

למותניו'מסביבכרוךונקי'ישןאדום,סינר-המסורתיכלבושם
לאאחדדברושוםלעודו'בהירודודבצבעשרווליםעםוכותונת

חשופות.שוקיואתשהותירואדוניםלתחתוניםפרטגופואתכיסה
כיאהאותוגידלשהואהיהובדיהדוד'לאאךארוך'זקןלוהיה

אומלאכותית,כבודהדרתעצמועללהעטרתכדיאומבוגד'לאדם
גילוחומחיראתלחסוךכדילפחות

יום.כל

שסגדוכמעטהמזודבבוכדוהואבדיוק.הגשרבאמצעעמדהוא

פיסח.זקןהיההואגםכאילווישן'עצוםהיההכדכיהדרך'את
חייו.ימילכלחזהועלאותולשאתהייתההמוכרשלחלקומנת

ידוזאתהייתהכאילוקצה,וכפופתאדונהזרבוביתלוהייתה
נדבות.לקיבוץמושטתזקן'שלהשיתוקמעוותת

מלהקישחדלהלאהימניתידו .מאחודלותלויותהיוהאישידי
מקישלשיעורין'הקישהואומכהם.צורחעלהוקולןבערמוניות,

 :ומכריזמקישושובלרגע,משתתקזו'אחדבזונקישותשתי
ולארעננותלאבהשאיןבנימההמלהאתאומדהיההוא ." !"מדענן

והעולםשקעה,כבדוהשמשבעיצומו,היההחורףכיהתלהבות,
החמהשקיעתבעקבותהבאהחולניתאווירהאותהדוויהיה

אצים-רצים,אילמים,הגשראתעבדוהבדיותהחשכה.רדתוטרם
חורף.שלומצינתולמות,הנוטהיוםשלמקדרותוהיהובמרוצתם

שעהלאואישהשרש'מוכראלמבטהסבלאואישעבדוהבדיות
אףחושבמי ?בחורףשוששותהומיהיה,חורףכילנקישותיו,

 ?אחתלגימהללגוםכדילהתעכבאופיואתלפתוח

זעקותיהןאתולהשמיעלהקישהמשיכוהערמוניותכן'פיעלואף
מסתנניםהבדיותאתודאהביקוםהמוכרשהתבונןוככלהרצופות.

וככלחבויים,מסתורמקומותאותםבלעוכאילוונעלמיםסביבו
בחדירתהבשמיםפצעהשהשמשוהמדמםהפתוחהפצעאתשדאה

התקצרוזאתכלאתשדאהככל-החשכהעולםאלדדכם
בקריאתונתמךוהתעצם,עלהוקולןהנקישות,ביןההפסקות

התכופףהואכאילולעצמו,ונטוימכווץמגרוןשיצאה ,, !"מדענן
שהתעקשה"מדענן!",הקריאהאתבכוחלהוציאכדיעצמועל

כבד'כאסוןחזהועלרבץהכד .ממנולצאתולאבתחתיתולהיתקע

הסתכםלאהבוקרמאזמכדשכבדמהכלכימלא,עדייןוהוא
הפת.אתבוללפתמהדברקנייתאובמנודהאודהעלאתלכדי

גםכאילוהבדיות,כהסתננותהסתנןוהזמןבמהירות,עכרוהדקות
צינה.נתקףהוא

להתג-ביקשוכאילוהיסטריות,חדות,צרחניות,נקשו,הערמוניות
וצינתגדול,עולםעלוהשתררהגברההחשכהאוזניים.ולצודדרות

וכלמהבדיות,והתרוקנההלכהוהארץהארץ'אתעטפההשמים
 :שאגהגרוןמחיות.והתרוקןוהתקדר'אפוד-כחול'גווןעטהדבר

ומדיהנקישות,שאוןאתוהשלימהחדהיצאהוהשאגה ,, !"מדענן
האחרונהבמלההאריךהוא ."!נדיבאל"רחמיך, :ממלטהיהפעם

הגשרלאודךאותושישלחארוךחבלממנהלעשותביקשכאילו
מהלב,ויוצאתקצרה "!"רחמיךושובהאנשים,אתלעצורכדי

 .ולרצותןהשאגהאחדיהבדיותאתלפייסביקשכאילו
חיוורותופניהםנוקשים,מקוד,קפואיםמתים,ושבו,עבדוהאנשים

לאמהםואישכתוכן'שכןהחורףכאילוכבויותועיניהםויגעות,
 .הגשרבאמצעעמדואףעלמבטאליולהעיףאבה
!"ל"מדענן!".נדיבאל"רחמיך,ותכף"מדענן"מגרונומילטהאיש
אוזנייםמחדישותרועשות,גבוהות,הקריאותשתיאתמילטהוא

 •טובעת.ספינהשללעזרההאחרונותכקריאות

 .אליושעהלאאישאזגם
הלכההשמיםכיפתוהתמעטו,הלכוושביםהעובדיםעבד,הזמן

הלךשבשמיםהפצעוהתרחב,הלךהחשכהעולםהארץ'עלוסגדה
לדוחותוהפכוהלכווהבדיותונעלמה,הלכהואדמומיתווהתאחה,
רפאים.

"מדענן!". :להכריזחדלהאיש .להתרכךהחלוהערמוניותנקישות
בקול"נדיב"אמדוהואנדיב!",אל"רחמיך' :ואמדחזרדקהוא

למכוניותולשמים,לארץמסביבו,אשדלכלזאתאמדהואמתחנן.
כולוהוא,גםשישבהמקומי,הקפהביתלבעלואפילוולמרכבות,

לעזוב.ומתכונןרועד
זורדפוונקישותיהןהערמוניותנחושתאלעבדהבקולוהתחינהכל
אתביקשכאילוצרידות,בהןהייתהאךולשיעורין'אומנם,זואת

הםמדועשיקנו.ובליאחד,מבטדקמבט,אליולהפנותהאנשים
 ?מעיקמתפקידלהתחמקכמבקשיםאותןומסביםפניםמזעיפים

 ?הביטואךלולהםקודההיהמה

לב.תשומתלמשוךהצליחוהקריאותולאהנקישותלאאך
ייאוש,בהוישלבטובבהשישהעוויה,הזקןפנילבשואזאו

עדייןידיואילמת.תוכחהבהבעתלעיניומעלהשתרבבווגביניו
מזו'זווהתרחקוחדותן'שככההנקישותאךמאחוד'לותלויותהיו

מתפרצותופתאוםארוכותשותקותגוסס,לבדפיקותלמעיןוהפכו
מעיףהאישהיהפעםמדי .בחידלוןלהילחםביקשוכאילוכבדק,
וממלמללמנודהספיקשלאמהואללמנודשהספיקמהאלמבט
 "!נדיבאל"רחמיך' :מקודהרועדותשפתיובין

וירוקןשיתרחשלנסלמשהו,ציפהכאילוכך,עומדנותרהאיש
אתועבדצעדיו'אתהחישהואאחד .כיסואתוימלאהכדאת

בצדעמדהוא .לוזומנהולאפרנסתו'לושתזומןבתקווההגשר
הדחוקיםהאודותאלהארץ'ואלהשמיםאלעינייםלוטשהדרך'

מתחולל.אינונסושוםקודהלאודברוהקרובים,
עבדהוההעוויההתרוממו,המשורבביםגביניואחזו.גמורייאוש

זוהמרוחקותוהנקישותפניו,עלנפרשהדווחההבעתשוב.בלא
לא .מוזרצביוןלבשוהןהפעםאךלזו'זולהתקרבהחלומזו
מפוחדים.אווזיםלצווחותשדמתההרצופה,התרועהשאוןעוד
מפזזת,להשבית,נעימהאחרת,נעימהריצדוזועםזוהתחברוהן

משיםבלייצאהוהנעימהמשים,בלילהקישהמשיךהאישעצובה.
עדאותה,שמעלאואישבאפלה,ומסתתרתלוחשתהיא,גם

קמעה,הקשיבהואאצבעותיו.שמחוללותלמההתעודדשהוא
כמרפאובאהלאוזניוהנעימהערבהכאילוגבותיואתוהדיםחייך'

והלא-ולשפדהבהלדייקוהוסיףבה,התמידהואלמכאוביו.
ללחישותשהייתהעד-בערמוניותלהקשהמומחההיההוא

ערבהכההנעימההנשימה.אתועוצרותהלבאתהקורעותצרודות
כבוד,אומדוכולוקלניעלהתנגנותה,בראשולנענעשהחלעדלו

 .ולרצדלהתנדנדהחלוהןשגםזקנולשערותהגיעווהנענועים
ידוגמורה,באדישותובעולםבאנשיםמביטארוכות,עמדהוא

הכדאלהגיעהוההתרגשותהנחושת,אלבנחושתמלחשתהימנית
לאמלבדואישולהתנדנד.לרטטהחלוהםוגםזרבוביתו,ואל

לאואיששמע,לאמלבדושאישמשוםמבוסםהיההואשמע.
בשלוותונעימהיפחניתערבה,יצאהוהמנגינהאליו,מבטהפנה
הערב.

רפאים.לדוחהחושךשהפכועדעומדועלעומדנותרהוא
אלבלד.שבראאלצעדיואתולכווןלזועהחלהואאחד
והערמוניותמאחוריוידיולאחוד,נטוימיואש,לאט,פסעהוא

לחישהולחישה,צעדצעדהמלחש,לצלילןמתנדנדוהואנוקשות,
תוגה.ורווייתקלהנקישהונקישה,צעדצעדושכולה,כאובה

אלאשמעהלאוהאוזןלגמדי,שנעלםעדבלילהונמחההלךצלו
יותרשקופותנעשווהנמיכו'שהלכולנחושת,הנחושתלחישות
והנמיכו.

סמיכה.סמיכהוהעלטהגדול,גדולוהעולם



סומךששון

 •מםהמצריצ'כוב-~וריסי~ס~ף

רביםנהגוכךמצרי",כרב , ' !1 ,,

wיוסוףהסופראתלכנות ... ,א
לפנילעולמושהלך~ןריס, ....

והואקשה,מחלהלאחראחדים,שבועות
והערבי,הרוסיהסופרים,שנישנה. 64בן

לטובתמקצועםאתשזנחורופאיםהיו

הסיפורבאמנותהצטיינושניהםהספרות.

דרמה-אחריםמז'אנריםגםאךהקצר'

ידם.הניחולא-בעיקר
לא,-שקדמוהערביםהמספריםבעודאולם
סופריםשלמכתיבתםרבותהושפעוריס

אףולעתיםוצ'כוב,כמופאסאןאירופיים
שאףאדריסהרילחקותם,במודעניסו

שונה,משהוליצורהספרותיתדרכולאורך
הספרותיתהשכלתובמובהק.מצרימקורי,
בלטכשרונואךביותר'מצומצמתהייתה
בעודושכתבםהראשונים,בסיפוריוכבר

החוויהאתלרפואה.בפקולטהסטודנט
ונעוריו'ילדותוחווייתהמצרית,הכפרית

לגלות"ניסיתימשלו.בדרךאדריסעיצב
האדמהכריחשריחומצרי'כתיבהסגנון

להגיע"ניסיתי , 1970בשנתכתב ,והטין"

 ".המצריהעממיהמספרשלסגנונואל
שלסבלםאתלהבליטךבו J;קודמיו

עלהשקיפובעתובהכקולקטיב,הפלאחים
ולעתיםמגבוה,מרחוק,הכפרייםגיבוריהם

שאיןמגוחכת,כדמותהפלאהאתתיארואף
ניסהלעומתם,אדריס,אנושי.עומקבה

הכלל-אנושיואתהמורכבאתדווקאלראות
אתהדגישבעתובההפלאח,שלשבנפשו

האדםאתגם .ובסביבתובהווייתוהספציפי

סטייהתוךלעצבידעהקהירי'העירוני'
שאפייןהנאטורליסטי,מהדגםמפורשת

במידת(וביניהם,קודמיושליצירתםאת
העירונייםגיבוריועצמו).מחפוזנגיבמה,

תנאיםשל"קורבנות"אינםאדריסשל
מזוזוהשונותדמויותאלאחיצוניים,

שלהןובאינטראקציההחייםאלביחסן
השתלטההמאוחרתביצירתו .סביבתןעם

אךמודרניסטית-ניסויית,פואטיקהוהלכה
של"מצרירתה"עלאדריסויתרלאכאןגם

המודרנה.

היה(הואאדריסשלהשמאליותדעותיו
שמרחייוסוףועדדרכו'בראשיתקומוניסט

לוהכתיבולאהשמאל)לרעיונותאמונים
"ריא-הקרויההספרותיתלתפיסהכניעה
בחלוקתהשתקפהולאסוציאליסטי",ליזם

חיוביותלדמויותלבן'מוללשחורהעולם
ביותרהבזויההדמותאףשליליות.מול

כאדםלהתגלותיכולההפוליטיבהקשר

הסיפורלמשל,(ראה,מזולתושונהשאינו
חכם,משהשלבתרגומוהשחורהשוטר
הדידקטית,המגמה ,) 113גליון ," 77"עתרן

השמאלמסופריוכמהכמההמאפיינת

האמנותמסיפוריו.כלילנעדרתהערבים,
התימאטיקהאתמקרהבכלהמכתיבההיא
היצירה.של

אל-ע'ררב(?(ארשהשקיעהמארשהסיפור
משקףחדש'בתרגוםכאןהמרכא ,)במקור

והתימאטיותהסגנוניותמהתכונותכמה

-,אשלהמוקדמתיצירתואתהמאפיינות

 , 1956בשנתלראשונההופיעהסיפורריס.

תורגם(לעבריתשפות,למספרתורגםומאז
 .ז"לשמרשטוביהידיעללראשונההסיפור
בקובץונכללערבית,מארשנקראהתרגום
 ;מצריים"סיפורים :מאייםעלי"שייך
תשל"א). ;המאוחדהקיבוץהוצאת

שגיבורו"חברתי",סיפורזהולכאורה,
אתלמכורלשוואהמתאמץמרוד'עני

שהואבערבית),("ערקסוס"חשושמשקה

נכמריםהקוראשלרחמיו .גבועלנושא
שבהוהלשוןואכזבותיו,סבלולנוכח
אתמעודדתהסיפורבתחילתהמידעמוזרם
ומצוקה.סבלשללסיפורלצפותהקורא
מידמתפוגגהחברתיה"סיפור"אולם
מסויםובמובןהראשונים,המשפטיםלאחר
הטקסטשלעיקרו .כלילהעלילהנעצרת

 .התסכולשלבפסיכולוגיההתבוננות-
מונחיםזהלצורךמלגייסנמנעהסופר

זאתותחתפילוסופיים,אופסיכולוגיים
הקריאותאתמופלאבאורחמנצלהוא

שמשמיעותהצליליםואתהאיששמשמיע
ככלמשתמש,הואשבהןהנחושתערמוניות

תשומתאתלהסבכדיהשרש,משקהמוכרי
הקולות,לסחורתו.ושביםהעובריםלב

עםמשתניםהערמוניות,צליליובעיקר
שלביםבארבעהלהבחיןוניתןהזמן'חלוף

שלאהתקווהשלב :צליליים-אמוטיביים
הפוקדההיסטריהפחדשלב ;עדייןאפסה
 :במלים(הפותחהיוםסוףלקראתאותו

הייאוששלב ; )" ...במהירותעברו"הדקות
עבר'"הזמןבמלים(הפותחהמוחלט
שלב j )" •••והתמעטוהלכוושביםהעוברים
התוכןכאןעדהייאוש.שלאחרהאדישות

המרובעה"סימפוני"המבנההפסיכולוגי.
צורהשלפנינולטקסטמעניקאשרהוא

העדרחרףלסיפור'הופנואשרוהואותוכן'
המקובל.במובנהה"עלילה"

הסופרמנצלולקולותלצליליםבנוסף

להגבירכדיה"פלאסטי"היסודאתגם
ניצבהזקןהטקסט.שלהדינמיקהאת

בפסק-ורקהסיפור,לאורךאחדבמקום
אולם .ביתולעברנעהואהסופיותאות

שונהבצורהמתוארשמאחוריוהרקע

הנפשיים-צלילייםמהשלביםאחדבכל

שהשמשככלמשתנההעולםצורתהנ"ל.
תחושותיומשתנותלכךובמקבילנעלמת,

האלההנוףמתיאוריכמההאיש.של
הפונקציונליהשימושמבחינתמזכירים,

הציוריםסדרתאתבצבעים-אורות-צללים,

שלידיומעשהרואןשלהקתדרלהשל
מונה.קלוד
יושם ?סיפורנושלהתימאטיקהמהיאולם
הת-במצבהאישאתמציגשהסיוםלב

בהתחשב"צידוק"כללהשאיןמוגגות
התמוגגותשלמקורההאומלל.במצבו

המנ-היאבעצבות)אומנם,(המהולה,זו
אצבעותיוביןהערמוניותשמפיקותגינה

והקולותהצליליםאמנותהוירטואוזיות.
להבטיחהזקןהמוכרבידיסייעהלא
מתפקידהמששוחררהאךלחמו,פתאת

פנימית,התעלותלמקורהייתהה"מסחרי"
החברתיההדגשהרוויה.לנפשלמזור
פינההסיפור'פתיחתאתשאפיין(עוני),

(פחד'פסיכולוגייםלמוטיביםמקומואת
החברתי,מהיסודמנותקיםשאינםייאוש),

הצרופההאמנותמוטיבמופיעלבסוףאולם
זאתכלאת .המיוחדטעמואתלסיפורונותן
ביסודותמרוכזשימושידיעלאדריסמשיג

בולטתאקוסטיתאיכותבעלילשוניים
משפהלתרגמהניתןתמידשלא(איכות
מליםבאמצעותלבטא,בניסיוןוכןלשפה),

שעתשלהדינמיקהמלואאתודימויים,
 •השקיעה.

~וריסיוסוף

) 1927-1991 ( 
מותועם

39 
 1991מבר l'lספ



כת·חנהאהובה :מרוסיתוקסלרבורים

~1 5 = ~1 ~ 

,,., ,;jf;;,,;u ~ 1!°,w, חןך-אדרך,עמוק,-הכפרבקצהממשמתחיל-עמק

אלומשתפלותהגבעותמצלעייורדות •~ייילשנישרת .r ~ L .... :·i.••·.1·.::·. ·י··:.--.;:•.:: ..
בירחשגםמשרם ,"הצרכן"העמקכיגרהרהמלך.דדך- ,,, ,,,,
כאןשודדתשבזרעים,האיתניםאףגובליםעתתמוז, •-·:::~'

,., .... iiiiiii למרתף.בדרמהצינה,תדיר

בלילהשחד.עםהצרכן"שב"עמקהחודשאלהגיעקרמפגהזאגרביי
זאגרביילבנבנים.עדפיליםבך;קהתקשתהכולהוהסביבההטלירד

הסקה.עציללקטבאהואהמוכספים.העציםביןל~טרהשתדך
חסוניםהכפר,בבחוריהתקנאחייורכלהשמאליתבדגלוהיהפיסח

הזמןהגיע-זאגרבייהדהד-עתהדגליהם.בשתיואיתנים

לוקחיםאיןשהיגר'כפיהאחתבדגלופיסח :ברמתקנאיםוהבחורים
החזית.אלאותר

 :זועמתצעקההגיעהלאוזניו
 !במכותארתךאמחץפןבליעל,בןכבד,קרםהיי,-

הברדשדהמכיורןבארהצורחותנוספות.צעקותכשמעראחד

 .השבילמןרידדמיהררזאגרביי
בשולילילהלליגתעצרההכפר,בחוצותאתמולעבדהאשדהשיירה,
נגלתההציץ,שמהםהשיחיםמביןהיעד.שלידהברדבשדההגבעה,

ובעיבודועדפילים,מרכההאפוד,השדה :היקפהבכלהתמרנהלו
עלהאומללים,אתלהקיםהמתייגעיםוזקיפיםומדובלל,גדולכתם
אבלהאנשים,פגיאתדאהלאמדחוקבשיירה.אותםלסדרמגת
עמדמהזמןהכפר.בתרךשעבדושעהמקרוב,אותםדאהקררםיום

הלחייםלמראהמצעדמתכווץלברכישחשפעםובכלהשערליד
הדשותפקידבדברינאחזהכבויות,והעינייםהסחוטות,המצומקות,

לפגיאותםדאיתאילואבלמרופטים,נראיםהם"עכשיו :קרקריאש
 " ... !הר-הר !שגה
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עםמיוחזרובתיהםאלהאיכריםמןאחדיםנחפזוהשיירהלמראה
יבחינושלאובהחבא,ביצים,שלקטןצרודעםמילחם,גבלרל
אפילווהרועדות.הנפחדותלידייםאותםתחברהשוטרים,בהם
ענייהעצמההיאאדמאש,דימיטדיהשכןשלאשתופדרסיגה,דודה

בסתראותרותחבהביציםשלקטןצרודהיאגםהוציאהמדודה,
השער,לידעמדהעלוקפאההחזרואחדגיבנת,ישישהלידי

אתמלווההיאעתהזהכאילופיה,מעלידהאתלהסירשוכחת
הדשותפקידהוציאהלא :תמהמבטבהזרקזאגרביי .קבראליבניה

הז'ידיםאתויחביאשיעזורמישכלההיא,הפקודהאתקרקריאש
באשד !לא !פוחדיםלאכיצד ...והם ...לצפרייהיהוהקומוניסטים

 ... !ולאלאמעורב.להיותרוצהאינוהואלו'

הבית.אלנכנסוהוא
בשדה.ומביטהיעד,בקצההשיחים,ביןחבריזאגרבייעומדעתה

בלבו.חובטצעדמיןחשהשער,לידבעמדואתמולכמרושרב,
אותם"ג~ד :קרקריאשהדשותפקידבדברימחדשנאחזלגרשו,כדי
אנימיטיבעליי,סמרך ...הזהבמהםקרל.חאיךותדאהכהרגן'פעם

 ,, ... !אותםלהכיר

העשבנותרהחודשבקצה .הדרךלאודךל~טה,התנהלההשיירה
 .כפרדעדפיליהמוכההשדהשלהאפודהרקעעלירוקמדובלל'
שנעלםעדהמתיןזאגרביי .הצונןבעמקהשיירהנבלעהאט-אט
חגרשברהמקוםלעבדצולעופגההגבעה,מאחודיהאחרוןהאיש

 ...יודעמי ...להיותיכולהעצורים.
מוליךלאן ?הולךאנילאןהיי,לגמדי.ועצרצעדיואתהאטהוא
השד?אותי

כיהיה,וגדמהומרופטת,ירוקההשדהחלקתנשקפהלדגליומתחת
 ...שהכחילוהגופותחמימותאתבגבעוליהםעדייןשומריםהעשבים

באהלאלדרכו.לשרבעליו !דיהיעד.לעבדזאגרבייפגהלפתע
 !הסקהעציבשביל

אלוןענפיביןבזהירותמונחהיהשק :נדהםעצרליעדבכגיסה
 :פגיועלפשטמוזרחיוךעבים.

הגיחכיצד !הביטואנא, ...ידעמהדואיםידע,קרקריאשמשמע,

 .לכשיחזוראותרלמצואתחילהבמחשבה !משקיתבדאגהאותר,
 ...אותרתמצאכינגיח
נרתעברגעוברבר'ואחזהשקלעבדידירשתיאתהושיטהוא

 !אדםבניבלשוןדיברהשק :השיחיםביןמתחבאבבעתה,לאחוד

 ?מותר ?אבאלבכות,כבדיכולה-
עלהשקמיטלטלכיצדזאגרביידאהקמעא,שהתאוששלאחד

לחייהאפרד,סודרעטוףקטנה,ילדהראשמגיחומפתחוהקרקע,
מקרר.כחולות
החלרזאגרבייאביה,אתמבקשתנדהמת,סביבההביטההילדה
 ,, !ערדליחסדזה"דק :כגנבבמהירותלסגת

ובלבוהצולע,בהילוכוהכפרלכירוןפגההמלך'לדדךמשהגיע
להדגעגיסהידיר.במרמישהוחנקעתהזהכאילומוזרה.הדגשה

הזדמןלולא;גםלילדהדע,כללהעשהלאעצמוהואכיבמחשבה,
אלומחשבותאולם ...ביעדברדדהמתעודדתהייתהממילאלשם,

עיניולנגדעליו.שהשתלטההחרדהמןאותרלפטורהצליחולא
מביטההעירומים,העציםביןברדדההקט,בסודרההילדהעמדה
 :הקולהדהדובאוזניוסביבה,נדהמת
 "?אבאלבכות,כבד"מותר
צנחוגבוהיםמשמיםחורף.תחילתשלחדה,חרישית,דוחנשבה

שחרד.דגןגרגריכמרוקשים,עגוליםשלגגרשישי
במקטורןההוא,הגברההגברנטשהילדהאתכיגדמה,לזאגרביי
שלאלהיותיכולאבלהיעד.מןיצאכאשדברהבחיןהואהשחור.

היעד.אתויצאונכנסורביםכישאחד.אפשר .ארתהנטשהוא

שעהכנראה, ?לבכותמעכשיולהמותראםהילדהשאלהולמה
אשדעדבשקט,שתשבהאבארתההדריךהשק,בתרךארתהשנטש

 ...כךואחדהשיירה,תעבוד
לשתוקלהאמד !בדוד !היהשכךודאיוחלק.חדהבריקההסבר

 ,קוללהדיםעוד,יהיולאהשוטריםכאשדכך,ואחדמה,זמן
היההאיש .המלךבדדךושביםעובדיםבהיבחינולמעןלבכות,
 .הילדהאתשיצילמייימצאכזהגדולבכפרכיבוודאי,משוכנע
 ...משוכנעהיההאישלמרת.עליונגזראםבחיים,תישארשהיא
כברהגפרוריםאבלסיגריה,לולהציתזאגרבייעצרהגבעהבראש
זרהיאאשמתהכאילובסיגריה,ארוכותהביטזאגרבייזה.אחדבזה

ארצה.בשנאהארתההטיחובאחתלהידלק,ממאניםשהגפרורים
הדבריםאתהמצאתיאנילאהדי ?הה ?אשםאניבמהואני,-

בערלשיישא ... !היהודיםאתהמלחמה,אתהנאצים,את-ההם
 !בפוליטיקהמתעסקשכברדוקרקריאש,

המסבאהאתדאההכפרבמרכז .ביתראלדגליואתנשאוהוא
נמנהלאזאגרבייוודקה.כרסוהזמיןלעבדהפתאוםסטהפתוחה,

בצימאוןאחת,בלגימהכרסואתדוקןהפעםאבלהשתיינים,עם
מתחילראשוכימידחשבשתייה,מורגלהיהשלאעםצפרי.בלתי

ללבו.והוקלאותרמציףהחרםכילהסתחרר,

מכלנקיאניהמסבאה.מןבצאתוזאגרבייהדהד- "!"לעזאזל
 " ...באחריותהםשישארשלו'כגופייהרהקרקריאש ...אשמה
ידיהאתפכרההסקה,עציובלאשיכוראשתו,אותרדאתהכאשד

בתדהמה:

בשערתככהשהש.זככדתבך'נכנסהתזזיתאיזו !ליואבריארי-
הבוקר?

להשיב.בליהסףאתועבדנמרץאגרוףבההטילזאגרביי
כואב,ראשוגעור,אחדותפעמיםטרופה.שינהישןלילהבאותו
זמןחלף.לאהראשכאבמאוחד.התעודדהואבשינה.ושקעוחזר
מעורפלות.ועיניומושפלראשוהתגרד,מאחודיניעבליישבמה
 ...הילדההופיעהעיניולנגד !לברהרטיטאחד

אתויצאאותרהציתעבה,סיגרלוגלגלהתגרד,מעלירדזאגרביי
כמרכים,עופרתשמיכהה,חורףיוםשלאודרנשפךהכפרעלהבית.
השתכרות,שלאחדהבדיותמפישמעזאגרביישלג.לרדתעמדוכמר
 .המסבאהלעבדפסעהואהבוקר.בשערתוודקהמעטלשתותטוב
יד'במחיזאתביטלאךהצונן'העמקאללחרשבדעתועלהלרגע
שלפיותיהםאתלסתוםבמהלואיןלו.חסדזהדק !לעזאזלנרגז.

 !קוקריאששיחוש ...נוסףפהלךוהדישלוהלהטרטדים

כיצדחשאתמול,שעשהכפיהוודקה,כרסאתדוקןאחתבלגימה
 ...נוספתכרסוהזמיןלו'הוקל
בביתתדיראודחלהיותקרמפגהזאגרבייהפךברקדמאותרהחל

עתההופיעקררם,שהיהכפיהכלים,אלונחבאשתקןהמרזח.
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אלומדבררגליועלמתנדנדישתריהכפרבסמטאותקרובותלעתים
וכמכערהשתוממוישתייןהיהשלאוידעושהכיררהרהאנשים .עצמו

בר.מלפגוש
הרשותבפקידברחובכתקללשכרה,שתריכשהיהאחד,יום

באצבעאותרובדחפורגליו,עלמתנדנדאליוקרבהואקרקריאש.
 :מגומגמתכלשרןכלפירהטיחרועדת,

 ...קרקריאשאתה,אבל ...מארדקטן ...קרקריאשקטן,אישאני-
 ••• ?בכת ...ילדיםרוצח !תלייןאתה

אותרוהשליכונמכרת ,-א,תמחצרהמשטרה,לתחנתאותרלקחו
רדודההתנורמאחוריחולהשכבימיםשכרעייםהרחוב.אל

מרמס,חזיריםבשומןוצלעותיוחזראתמרחההשכנה,פררסיכה,
שהתאושש.עד

ברצפה,תקועותעיניוהתנור,מאחורירצופותשערתישבזאכרביי

חדלהלאוהיאבאשתובעתההטילהזראיומהשתיקהשותק.
 :אותרמלחקור

גםספר ?שרתהאתהלמה ?ברקדבאותוקרהמה ?לךישמה-
 ...לךיעבוראוליילבךאתתשיח .לךזרהאיניהריילי

לשתוק.הוסיףזאכרבייאבל
והוא,עמוקה,בשינהשקעווהילדיםשהאישהשעהאחד,לילה

ברכיו,עלכרעהתנור,מןלאטירדער,האחרוןבזמןכמנהגו
 :בתפילהפתחלוהטותובדמעות

אתהמצאתיאנישלאעורכי,עלליסלח !יכולהכלאליהה,-
הרטיבורבותודמעותלוהטיםקלחולחשושיו ...עולםשלטירופו

חזרכבד,משאמלברנגולכמראחר,מגולחות.הלאלחייואת
שכב.עמוקהובאנחההתנורמאחוריאלרעלה
הקפידקרובות,לעתים.קרמפכהזאכרבייהתפללההואהלילהלמן

במנזרגםביקרלעתיםבכנסייה.בקביעותוביקרהצרםימיעל
הבוקיצות.בעמקאשריהישן

והרגלוכשפטרשלו,והשמשיםקרקריאשכתפסוהמלחמהלאחר
אלהתחברהרשותפקידשלבכררבות.שכיםלמשךלסיביר
זאכרבייוכהרג.נרדההצבאעםובהתנגשותועריקיםגנביםכנופיית

רגליואתולכתתיעררנולכפרתתפילותלהדברתהוסיףקרמפכה
ללאאיומהבצורתמגוריואזוראתפקדהעתבאותההמנזרים.בכל
ברעב.גוועורביםואנשיםיהקיץכלבמשךאחתגשםטיפת
כףשוכחתהלוויות,אתמלווהיהשערלידעמדהפררסיכהדודה
 :לכנרתבשפתייםמבוהלתולוחשתפיה,בזרויתידה
 !היאאלוהיםקללת-

יזאכרביישלהרגילמןהחורגתהדתיתאמונתועלידעהכפרכל
השלטונותלפכיעליושהלשינוטוב"רצון"בעליכמצאריוכמרבן

אחריםמאמיניםעםכעצרהראשוןהאתאיסטיבמבצעהחדשים.
ונשפט.

מכאשמיםלהבדיל ;רבבכברדקרמפכהזאכרביינהגהמשפטבמהלך
במליםבשלווה,הדיןפסקאתוקידםלאמונתו,התכחשלאאחרים,

אלו:

 !יכולהכלאתהיבררךרצונךיהי-

עורכותעללכפראפשרבייסוריםשרקוהביטחוןהעמוקההאמרנה
במחכהוההשפלותהקורהרעב,אתלשאתעליוהקלואנוש,

מייללתונחרץרעבבלילותכעררעתלפעמים,רקהרחוק.הסיבירי
 :השואלתילדה,קולחלוש,קוללשמועדימההסופה,

 ?מותר ?אבאיעכשיולבכותאפשר-
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אניובחלומיחלום.חלמתיהביתהשרבישלפנילילה

שלכדדכםוהנה,הקודש.אדוןלפנייחפהעומדתב·''י "· :,'י
שעדימתפזרהדבר,קדהאיךיודעתואיניחלומות,י :

פחד .האדוןמולרעדיהעירוםואניעודפי,עלמשולחי ,. '
להתכסותבדפיסתלימבקשתואניבי,אוחזאלוהים

שם.איןטליתזנבאפילווספרים,רהיטיםמלאהמקוםאבלבה,
במשינחפזתמתעטפת,הפרוכת,אלידישולחתאנימבוהלת
אתשםמוצאתאינניעיניי,אתמרימהכשאניהרקום.החלקלק,

כפיצררה,ומעוותתתפוחהשם,מונחתגווייתךרקהקודש.ספדי

החם.החולעלהדייגיםבידיוהונחההים,גלימתוךשנמשתה
מאזשניםשבעהים.מןגרפתןנמשתהמאזחלפושניםשבע

דייגיםמזחכריחשריחההימנית,רירימצחי'עלהקלוןאותהוטבע
ערד.להדפותשלאמנתעלהנדודיםבמקלאחזהבסן-פרנציסקר,

הדרכיםשלרוחבןלאאודכן'ולאשנקפו'דמיונותספרדאיןלאאך
ארתךלהשכיחהצליחולא-דגלייכפרתתחתשנדרסוהמפותלות

כאילואליךמדברתאניעדייןלמהתהיתילאכבדואני .ממני
הרסתבמתכווןלאכאילובגללך,חיינהרסולאכאילוחי,היית

אותיעשיתלמהארתךלשאוליכולתילועכשיו.חייתלואותם.
הייתילאכבראניאבלאותי..שאהבתלינשבעהייתשחינני,למה

כיהרועם.העמוק,בקולךאליישנשאתהחיבהלמילותמאמינה
היותאורתשלרשדקאדם.לאהוביכולתשלאיודעתאניהיום
לדעת,והצמאשלךהספדיםלאוסףהתאורהלים,התשוקה .לך

אותי,שונאבוודאיהייתשלרשתם,אתבימצאתואלמלאלחרכמה.
לאשמעולםוהלוואיאותי.שונאשהייתוהלוואיפסיה.אתכמר

הקטנה.בתךרחלהייתי
למשנהו.מובילהאחדשלנר,הספדיםבחנותאולמותשלרשה
 tהבינוני tבשני ;החוליןספדיהרחוב,אלהפרנה Iהגדול Iבראשון

עתיקים,ספריםהחמדה.שכירתהקטן,ובשלישי,הקודש,ספדי
השלישיהאולםבסוף .מכבדזהשאזלווכאלההנדיריםהידכתבי
 .מלבדךאליונכנסאינואיש .האסורהחדר .קטןלחדרוןברזלדלת

כל .שלךהפרטיהאוסףאתשומראתהכפולהברזלדלתמאחודי
יושבלשם.ונכנסהחנותאתנועלאתההעבודהסירםאחדייום

לברזל,מבעדמחלחלהרועםוצחוקךצוחק.של.ךהספדיםבמחיצת
מוסיףאתהפעםמדיהחיצוניים.באולמותהספדיםסדראתפורע
מדפיו Iכךכלמלאכבדהקטןוהחדר .ערדוצוחקספדערדלשם

תחוביםאחדיםוהמוןאחד,כלעלספריםשררותשתיכורעים.
הכסארתשנירעלהשולחןרעלהרצפהעלענקובערמותממעל'

להיכנס.נותןלאאתהמדפים.ערדלהוסיףאפשראיומתחתם.
צחוקבצחוקך'הכלשםמרעידכךואחדלבד'ותוחבועררםמגבב
תאורה.של

מתפתלת,בחנות,הספדיםמדפיביןמזדחלתקטנה,ילדהדקהייתי
זעירהפחד,ביז:וקתקוכבר-המתוקבריחטובלתמתפלשת,

השיכחה,אימתאתביהטלתאתהאםיודעתואיניכינה.כביצת
חברות,עםחבלעלקופצתבחוץופסיה .אמימבטןבישהייתהאר

אודם,יזtמהמגונדרתגינותככה,הולכתמגונדרת"גינות :שדה
אבלמהמשחק."יוצאתמגונדרתגינותלק,שמהמגונדרתגינות

'מרדהננתבמתי"רחל,שואל,כשאתהלךלענותצריכהאני .•אני
שמרמה ?השניהמקדשביתנחרבשנהבאיזו ?לרמב"םנברנים',
רציתידקואנישאלות,הרבהכךכל " ...הרצלתיארדרדשלהאמצעי
זקנך,ובאניציאליי,פניךיזרחושלעולםכדיולזכור,ולדעתלענות

שלקשתגווניהבשללתתפוצץבהם,דבקוהבוקרמלחשגבישי
"רחל :ותאמרראשיאתתלטףשלעולםכדירציתי,הכללזכור .ענן

ובעיניך Iמצחךמעלענניםיתקדרופןלשכוח,ולאלזכור ;שלי"
-המתגלגלרעמואתאליייחמירוקולךהים,,?שבדייתגעשר
"רחל."

ביןטמנתיהימניתידיאתבחרשיי.למדתיבמרחי,למדתישלארמה
האותיות.אתהכריכות,אתהדפים,אתליטפתיובשמאליירכיי,
במדידותולשוניהגווילים,שלהמתוקבניחוחנחירייטבלתי
ההרצאה,שםהספד,שםובלוע:טרוףושנן,חזורהטרי,הדפוס
כךאחדחלילה.וחוזרוחוזרהמקום,לארד,ההרצאהתאריך
עלאותימושיבהייתראתההמדפים,מביןמערכה,מגיחה,הייתי

מידיהמיתמריםהריחותתערובתאתתרכךאלעמוקנרשםברכיך'
היוםלמדה"מה .נחיריךאלומתנפציםהימנית,ומידיהשמאלית

פלא.ילדת .הכל .למדתיהכל "?מסוכריםשלברשםשלי'רחל
גאוותידעתי,הכל .'תרעדמא'שיננתי,אנציקלופדיותעשרות
תרופות.מאורעות.אישים.מקומרת.לכסיקרנים.אלףומרדיי.הרריי

ביןבמחילותמניינם.ליאבדוכבדימיי,נוקפיםכבחלוםמחלות.
אמשי.ךאםמעט,רעודחדש.לסדרהשערת,ותפקדרתהכרכים
מהמפותלת.בזחילההספדיםבאבקטבעותטבעותגרפייתקדם
 .רךכגולםנםהפחדשבקרבייהעיקרבכך'
ככה,בשכונההולכתמגונדרת.לגינותפסיהנהפכתאחדרירם

תרניהרכלגס,באודםנצבעיםמפרשיהתרועה,בקולמדברת
ולי.אומד.אתהסיפונה,"עלשיעלההמלח"מסכןבדם.טבולים

עומדתאניברכיך.עליושבתלאכבדואניעכשיו,דםישליגם
ברשםשלי,רחלהיוםלמדה"מהמדיח.אתהכךגםאבללידך,
זקנךעלהמלחוגבישיאליי,מחייךפדנציסקר."נסןדייגיםמזח

מתלוננתאני ,, ...פסיה"אבלדק.לחולזהאחדבזהמתפוצצים
ילדהלך"אבלעליי,מרעיםאתההעולם,"הבלי"פסיהבראשונה.

סוגדאתהובערבלך."דקשמרדיםאוצרותיירכלהתבונה.הדעת,
הראשוןמהאולםחולפיםושנינוהחרדה,בידיאוחזהזמן'לפני
החדראלהברזלדלתותדדךומהשלישילשלישי,ומהשנילשני,

העצריורשתההוא.ביוםבראשונהלישהותרההיכלהאסור,
וינקתיגמעתירשתיתי,אכלתיחרקיהשאתשלך,בממלכההייתי

בהיכלהמיועדכסאיאלוהובלתיהייתי,כתב jJנסיכתהעריסה.מן
אבלמתוק.כסודבלבילהצפינוהקודשים,קודששמולההיכלים

ממששתנפעמת,מבולבלת,ספרים.שלערמותמוטלותהכיסאעל
צורחתטורפת.בולעת,אצבעותיי'בעשרבפזיסולאשלאהאוצראת

מפדרבינציאה,משולםבןירוחםשלוחרה"אדם"תולדות :תשוקה
 ; 1469רומא,לדמב"ן",התודה"פירוש ; 1516-דע"רקרשטא,
רומא,לדמב"ם",נברנים"מרדה ;הדשב"אותשובות","שאלות

יםוחולוצוחק,צוחקראתהעליי,סחרחרראשי . 1501-דכ"ט
תמרנהמסיטאתה .מפזהיקריםהספדיםעלמזקנךמתפזרזהוב

קודששלי,רחל"וזהר,כספת.שלדלתחושףהקיר,מןרנרארית
מגלהאינךאבלהספדים."ספרהאוצרות.מלכימלךהקודשים.

זה"כלאומד'אתה ,,יותר'גדולה"כשתהיי .הגדולהסודאתלפניי
בתמרנה.הברזלדלתאתומכסהשלך,"יהיה
מתכווצת,היאמשמינה,היאמתחתנת.פסיהמתאהבת,פסיה

מביןלאואתמרחמה,פורציםשכלרטוביזהוביםילדיםמתרחבת.
מעלהאודםאתמוחיםהענקיים,שדיהאתמודטיםהםזה.איך

 ...פסיהלמה"אבא,חירור.שפיהאפילוצוחקת,צוחקת,והיאפניה.
תקנאי"אל :תאמרמהיודעתאבללשאולרוצה "?צוחקתהזמןכל

שלה."מטפשרתהמדבבכיתפרוץתצחק,לאלרגעשאםבפסיה,

אתהוהפעם .ההיכלאלנלךושנינומוקדם,החנותאתתסגודואז
קופסתבתרךהאוצרמונחשםהקודש,אדוןאתלפנייתפתח
גרטנבדג,שלהתנ"ךהספדים,ספדכחולה.קטיפהריפודעםכסף

עשריםהדפים.אתסרפדאתהרועדתבידבמערב.שהודפסהראשון

לך."הכליהיה.שלך"הכלשהל.לכלדףשנותיי.כמנייןושמרנה,
עמוסותידיי .הזמןמקוצר Iהסודמכרבדכורעתצוחקת.לאאני

זכדרני,אתמאכלסיםתאיםמיליוניפרטים.רוחשראשיעבודה.
לספרנותהספדבביתשלמדתיהכלליםכללפיוממרפיםמקוטלגים
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שם,רחל Iכאןרחלבראשי.דורשיםכולםירושלים.•זz.:באוניברסיטת
ואניבספרים,אוחזתהימניתידיגםעכשיומקום.בכלנמצאתרחל

מלוכד.קזינושולחןעלזריזכקלפןיחדגםידייבשתיבהםעושה
מתקעריםושדיי Iמאודגופינוחש Iבלהטיימשתכללתשאניוככל
ומצטמקמכחיששגופיוככלכזב.בכפיותכמשתקפיםצלעותייאל
אבוי,הוא,חפציוכלירוקה.לדלעתראשיגדלעצמו,תוךאל

הרחקאותיויסיעפתחלייפתחכרסתןורכבלמרכבה,שיהפוך
בסוכר."דלעתשל"ניחוחאומר,אתהשלי,""רחלמפה.
שאילפתכשםלעבודהאותומראייןאתה .הספרןהגיע,הואואז

הביתנחרבשנהבאיזונבוכים","מורהנדפסשנהבאיזואותי.

ובהרחבה,בדעתלךעונהוהואברבר.שלהאמצעישמומההראשון,
אניאזרק Iאבויהתנאים,עלחותםוכשהוא .צדיחיוךאליימחייך

בעניבהדבר.לובשאיננוהואהמהודרלמקטורנושמתחתמבחינה,
בעינייםאליימחייךהמדפים,ביןבנחתפוסעהואמכנסייםונטול

זהוב.לזחללהיותהגולםפוקעובקרביאורות,
רכונים,שישבנושעות .הכלאותילימדוהואאותו.לימדתיהכל
בדפים.הופכיםכשאנחנורועדותידינוספרים,ספריםברכינוועל

בשיטתהמפוארהקטלוגעל Iשלנוהמיוןשיטתעלאותולימדתי
באולמות.הספריםשלהחלוקהשיטתעלהכרטסת,חוקיעל Iויראי
האשעלהחם,העורמןהעולההקטורתעלאותילימדוהוא

בשרוועלוגוףלנפחהמתעגליםאיברייעלהבשר,אתהחורכת
שבוודאילמרותמהר,למדהיה.מוכשרתלמידמאליו.המתקשח

בשקטלומסתובבלבש.לאעדייןהואמכנסייםכיהיה,מרודעני
ללאאליומקרירמצחךאתה'רק .דברלומעיראינוואיש Iבתחתוניו

כסומא.אותימרחרחואתהמצחך,עלמתנפצים~שבריםאומר.
מחייכתואני ".הסוכרחולותאלנושקיםשובגליםשלי'"רחל
בכנפיוחובטכסףשלפרפרנבהלת,מצפינה,בבטניאבלאליך'

באפלה.
הישרים,בשוקיואותימובילוהואאחריו.הולכתאניבאפלהכסומא

שםהשלישי,אלמהשניהשני,אלהראשון,מהאולםהחשופים,
אבא,"שלהחדר"זהלפתוח.מבקשהברזל,דלתמולנעצרהוא
מתקדרותבאחתלשם."להיכנסזכותאין"לאישמגמגמת,אני

מכנסייםתופסיםאחתבבתשםלמקוםאותןמשפילוהואעיניו,

הכסףפרפר Iובבטניהמעונב.למקטורןמתחתמקומםאתשחורים
טפריו.נועץ

 1בריכוזעובדלקיומי.לבשםאינודומהוהואבאים,אחריםימים

שהכאבככלואני,החד.הצלול,בשכלואותךמפליאבשקידה.
עובדות, .ממניונשמטזכרוניהולךעקרב,כנשיכתבבשריצורב

איניים.כסרטניסדרללאבראשימתרוצציםתאריכים,מקומות,

קולואבלממני,פניומסבוהואהחרפה.אתאוליךלהיכןיודעת
כשאיניתחתייעונהוהואהאולמות.שלושתקצוותמכלאלייהולך

מדועשלי,"רחלאותי,שואלכשאתהבסביבהתמידוהואיודעת.

דגיםאימתריח Iוריחך Iכךכלהוורידועורך Iכךכלגדלושדייך
 ".הלווייתןללוענסים
שרחליודעיםשנינורקואני,הוארקהנורא.הסודבינינוצמחוכך

כמולצחוקנחפזנמהר,נפער,עכשיוופיהזכורנה.אתמאבדתשלך

ומתחתככה,עכשיוההולכתהיאהקטנהובתךמטפשות.פסיה,
גינותלק.שמההיאשפתיהועלאודם,שמההיאלציפורניה
 ...מהמשחקיוצאת ...ח ...ח ...חמגונדרת,

נאמנותאבלהמנוכר.כעסושתיקה.לבינווביניחולפים,ימים
סודאתכלכרנוצרהואלו.מודהאניאליו.בלבינובטתחדשה
אותי,מסגיראינוהואחול.כבשעוןהנמוגשכליזוועתאתחרפתי.

לזכורמעיקכךכלפתאום.לסמוךמיעלליישיד.לינותןהוא
המהודק,הדק,המגדלאתסופסוףלשמוטנעיםכךכלהכל.לבד

 .שיזכורמייששיידע.מייש .עכשיושיעשהמיישלמערבולת.
יש.

האולמותשלושתדרךאותוומובילהבידואוחזתאני Iאחדויום
הואושוב .פחדבלילפניופורמתאנימנעוליושאת Iהאסורלחדר
ביןסובבאליי'אורותיעיניווהמוכיסאעליושב Iמכנסיוללא

האחרוןהמפתחאתנועץחמדה.מרובנטרפתנפשוהאוצרות,

עלהספרים.ספרהכסףקופסתבתוךשם,הכספת,אלחודרבקיר,
כמנייןהדפים,ושנייםשלושיםמונחים,הםכחולהקטיפהמצע

כנפיהפורשתהכסףוציפורהקודש'דפיעלרועדותידיו .שנותיי
המתוק,סודיאתלךלגלותלים,אליך,מגופימתרוממתבצווחה,

 .המרקלוניאתלךגלותל
פתוחההמחולל,בחדרבלעדיונבהלת,עירומה,מתעוררתכשאני
מלוחיםיםמיבאפי.מכהיםשלולחמלוחוריחלרווחה,הדלת
לשלוליתמתאספיםהמדפים,אלוהתקרההקירותמןזולגים

גםותפוחיםרטוביםממלח.רטובגופיהרצפה.עלחמקמקת
דלתה-והכספתתקנה.בלישהושחתוישלךהנדיריםהספרים
נעלםריקה.הכספתהכסף.קופסתאתרואהאיניובתוכהפעורה

זהובחולשלקטנהתלוליתרקהספרים,ספרנמוגהקודש,ארון
שם.נחהומתמידמאזכאילורבצה,

אחיםשלושההים.אלהלכתההואביוםאומריםהיה,לאאוהיה
אומריםאברח.שלאאבהל,שלאכלולותיי,למיטתאותיקשרו
 .פקדוניורודיםחלומותאומרים .הלבןבמרחבתעיתישניםשבע

אדם.אותוכבראינניאומריםביעתוני.שחוריםחלומותאומרים
 43 •מכנסיים.בליספרןהיהלאאוהיה
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רקאבלנוסעת,ברכבתבבוקרמתהגורביץ'נקהר
אחדילדאותהמצאסופית,תחנהמרכז'בתל-אביב . . . .·

ועינייםחיוורותפניםעםהריקבקרוןנועללאיושבת . .• . .•
לתחנההרכבתכשהגיעההנסיעה.לכיווןעצומות

שגםהזההילדחשבממנהלרדתהתחילווהנוסעים
ילדותשלכמוורודהמשישמלתשלבשההזקנה,הגברת

כולם.כמומהקרון'ולצאתלקוםבטובהתואילהולדת,ביום
שכברהקרוןאתעזבהולאקמהלאהזקנההגברתאבל

וניסההנסיעהכלבמשךמולהישבהילדלגמרי.כמעטהתרוקן
חסרוגםישןמשהיהשחוץישןשבועוןבתוךתשבץלפתור

בסוףבדרן-כללשכתוביםהפתרונותדפיבעיקרדפים,כמהבו
הילדשל~מרהכניסההזאתהחוברתאתהפוכות.ובאותיות

הילדאבלהזוהרים,הצהוביםהפסיםעםהירוקהתרמיללתוך
עניינוכל-כןלאהדבריםושארהתשבץאתלפתורהתקשה

אפריקאיתבירהעיררקלוחסרומרגיז,כמהזה.ברגעאותו
יהלוםבדלת,שמתחילהפרהיסטוריתחיהבסוף,למדעם

הבלגיהכפרשלבשמוהשנייהוהאותאותיותבחמשזולרוסי
ורבקההאחרונה.המפלהאתגדולצרפתיקיסרספגשבשדותיו

לילדלו,לעזורהצליחהלאבפנסיה,לצרפתיתמורהגורביץ',
והציעהמאודחביבההייתההיא .הישןהתשבץאתלפתורהזה,

לאהתשובותאתאבלשאמרה,כמואגוזים,בליחלבשוקולדלו
משבצותבודדות,אותיותמקוטעות,מליםנשארובתשבץ .נתנה

 ,,התשובות.אתתלשמישהוממילאנורא,"לא :אמרהילדריקות.
 :אמרההיאכישהצליחוכנראהאותה,לנחםרצהמאודהוא

עדלחכותיצטרכווהמכוניותהמחסוםיורדהנה !תביט"תביט,
כשחלפההאלההדבריםאתאמרהשהיאזכרהילדשנעבור".
הספיקהואומלוכלךריקראווהחלוןומעלבבנימינההרכנת
דהויותחומותבאותיותכתובגולדברג","קפההשםאתלקרוא

אזוסבתא.סבאאצלהישנותהמשפחהתמונותאתלושהזכירו
הקרונותועלחושןעודהיהבנהריה,בבוקר,אבלהיוםהאירכבר
היהרחוק.היההשחרמוקדם.יצאההרכבתלבנים.ערפיליםנחו
דלקובקרוןהאורותגשם.בליימיםפתאום,יפיםימיםינואר,סוף

גורביץ'.רבקהשלהרזותהפניםעלצהבהבאורושפכו
היאאבללוח,בשוםהופיעהשלאמיוחדתרכבתהייתהזאת

גםהייתהזאתלנסוע.גורביץ'רבקהבחרהשבההרכבתהייתה
עצומותהעינייםעםמתהאחדילדאותהמצאשבההרכבת
אבלהסופיתבתחנהמהרכבתירדהזההילדהנסיעה.לכיוון
התרמילאתששכחנזכרהואהרציףעלרגלוכףשדרכהברגע
חזרהואהמושב.שמעלהחפציםמדףעליהקרוןבתוךשלו

היההתרמילהברזל.במדרגותלהיתקלשלאנזהרבריצה,לקרון
חדשהיההואמזהוחוץאחרים,חשוביםודבריםבגדיםמלא

לאהילדמחזירי-אור.זוהרים,צהוביםפסיםעםכההירוקלגמרי,
עליו,שיכעסוקצתפחדגםהואאותו.לשכוחאופןבשוםרצה
שליטהשוםלוהייתהשלא , i1כאלבמקריםתמידשקרהכמו

במהירותהתקדםהוא .הביןלאאחדאףזהאתאבלעליהם,
שלבשההזקנה,האישהלמקומו.והגיעהריקיםהמושביםבין

לושתעזורממנהביקשהילדשם.ישבהעדייןורודה,משישמלת
כיראשהמעלממששנמצאהגבוהמהמדףהתרמילאתלהוריד

המושבעלעלההילדענתה.לאהאישהאבלאליו,מגיעלאהוא
שניים-שלושהלוחסרו .הברזלמדףלעברהימניתידואתומתח

באוויר.מושטתנשארהשלוהידלהצליח.בשבילסנטימטרים
הישנה.האישהעלוייפולהמשקלשיוויאתשיאבדפחדהוא
מוכנה"את :ברירהלוהייתהלאאבללה,להפריערצהלאהוא

 "?בבקשהלילעזור
לזכוכיתלחוצההייתהשלההימניתהלחיענתה.לאשובהיאאבל
ידייםלוחציםאגשיםשניהילדראהלומעבר .הסגורהחלוןשל

נעמדוובמקומםשלהםהמזוודותעםנעלמוהםפתאוםהרציף.על
בבת-אחת,ואז' .נגערלאאבלחזקשהביטוובחורהבחורשם

מזמןשנפרדואנשיםשלכמוחנקהיהשלהםהחיבוק .התחבקו
בזמןבבית.גרעודשאבאהימיםועלהרריועלפתאוםחשבוהילד

תמידלאאבלהאלההדבריםעללחשובלאניסההואהאחרון
משםוללכתשלוהחדשהתרמילאתלקחתרצההואהצליח.

לחבלןויקראחשודחפץזהשאוליויחשובמישהושיבראלפני
לומחכהשלושאבאידעהילדמרחוק.אותרשיפוצץהמשטרה

בקפטריה.אר .החלודהצבעוניהקטרלידאפילואוליהרציף,על
אםדקרת.כמהכלוסיגריהקפהבלייכוללאשלושאבאידעהוא
לאמארדיהיהזהפיצוץכאןיהיהופתאוםאותייראהלאאבא
ה'רוקהתרמילאתוראההראשאתהריםהואהילד.חשבנעים,
ממשהערום,המדףעלשםמונחהזוהריםהצהוביםהפסיםעם

שלההקרנייםאתלשמשומחזירהישנה,הזקנהשלהראשמעל
לאהואאבלחשב.ארתה,יעיראניאוליהחלון.דרךעליושנפלו
בליהתשבץאתלפתורלולעזורניסתההיאלה.להפריערצה

אחתפעםהצליחה.ולאמארדעייפהכנראההייתהאבלשביקש.
הסתדרולאהאחרוןברגעאבלמתקרבת,שהיאלונדמההיה
מה"זהאמרה,"ררטרלר,"הכפר.שםאתזכרההיאהאותיות.לה

הזכירלאהזולהרוסיהיהלוםאבלשם."שמתראלהמכלשנשאר
בחיוך.אמרהמצטערת","אנידבר.שרםלה

 ?להיפריעשאנילמהאז .הילדחשבעייפה,היאאולי

לקנותיהיהאפשרראיסגורהכלשבת.ולמחרתששייוםהיהזה
בליגםואפשרהמברשתמילאשיניים,משחתמילאדבר.שרם

ברכבת.לשכוחאסורהתרמילאתאבלפיג'מה.
התרמילאתלילהורידיכולהאת"אוליאמר,הגענו,""סליחה,

לראותוחיכהרםבקולדיברהוא .הילדשאל "?מלמעלההזה
היוהאלההעינייםהזקנה.שלהכחולותהעינייםנפקחותאין

שכחשמרשאתהיווניהאיאתשהקיףהעמוקהיםכמרכחולות
והואמשםגלוית-גרףלושלחשלואבאבו.להיזכרכשניסהתמיד
אהבתישלאכמרדניארתךאוהב"אניבארנק.מאזעליהשומר

גם"ואניהגלויה,גבעלשלואבאלוכתבאחד,"אףפעםאף
בדיוקהזאתגלוית-הנוףאתקיפלהילד ,,אפסיק.לאפעםאף

 .שלוהבדארנקבתרןעמוקעמוקעליהושמרהיפההאיבמרכז
לולצוףמתחיליםהגעגועיםאיןוהרגישעצובכשהיהלפעמים,

בה.ומסתכלהגלריהאתפותחהיההחזה,עלוללחוץהבטןבתרן
שפעםלעצמונשבעוהואותלול,חלקאפרד,צוקהיההאיעל

ושטרהמקופלתהגלריהובתוכוהזההבדארנק .לבדעליויטפס
התרמילשלהחיצוניבכיסעכשיומונחיםהיושקליםעשרהשל

הירוק.

הזקנההאישהשלראשהמעלהמדףעלמונחהיההתרמיל
בכתפה.נגעמהססותובאצבעותהתקרבהילדממקומה.זזהשלא
העינייםעכשיוייפקחואוליהמתין'הילד .קרהיההוורודהמשי

שעזבאחריאבירנסעשאליוהיווניהאיסביבהיםכמוהכחולות
שלרחוקריחרקריק.היההקרון .אחרלמקרםועברהביתאת
שומם.כברשהיההסמוךהמסעדהמקדרןלתוכוחדרחמוץקפה
משהרשכחתלאאםבדוק"ברדתן :חרוטהיהקטןשלטעל

נפרדוונפרדו,נפגשואנשיםהדמויות.התחלפובחלוןברכבת".
הביטהילדאנשים.אותםאלההיותמידשלארקנפגשו,ושרב

זרועותיהבאלכסון'קצתישבהגררביץ'רבקההישנה.באישה
מכהשםמקבלאתה"אםהלב.מפתחעלבשלווהנחרתהארוכות

כדורגלשחקןפעםשאמרמליםהילדזכרלנשרם"מפסיקאתה
צלנחהישנההאישהשלהחירוריםפניהעלבטלוויזיה.אחד

קלועהצמההסגור.לחלוןדבוקההייתההימניתלחיההתחנה.
פועלהחזה.עללהונפלהעורפהאתהקיפהמתוקהחלהכמר
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פחרעליהעגלהלפניודחףהוא .בחלדןעבדמגולחלאניקיון
החלוןאתלפתוחחשבהילד .גדולמטאטאתקרעהיהשבדשחרד

הואבדיצה.הקרוןאתעזבהילדנעלם.האישאבללדולקרוא
אתהשאירהפועלמלים.כמהלדואמדהזההפועלאתהשיג

 .הקרוןלתוךבעקבותיווצעדבחוץוהמטאטאהפחעםהעגלה

ב.
בסרמיכה :איור

רכבתזאתהייתהנוסעת.ברכבתברקדלפנותמתהגדדביץ'דבקה
שדבקההרכבתהייתההיאאבללוח,בשדםהופיעהשלאמיוחדת
חמהשבתאחדיבבוקר,ראשוןביוםהיהזהבה.בחדהגדדביץ'

שהגיעוחייליםמלאההייתהוהרכבתהשנה,שלזדלעדנהיחסית
צבועיםקרונותששההיוהזאתלרכבת .הזמןלפניהרבהלתחנה
 .למזנוןצמררשהיהזהבשלישי'ישבהגורביץ'דבקהתכלת.
חפיסתקנתההיאאחת.פעםדקממקומהקמההנסיעהבמשך

ניירואתהניירעטיפתאתפתחהלמושב.וחזרהבמזנוןשוקולד
עינייםעםרזהילדכיבדהובשאראחתקובייהטעמההכסף,
לפתורוניסהמדלהישבהילדבהיר.חוםחלקושיערירוקות
משומשת.בחוברתתשבץ

הכניסשאותןשוקולדקוביותשתילקחאבללרגעהיססהילד
והיאנעיםניחוחגםלוהיהטעים.היההשוקולדפיר.לתוךביחד

לילדסיפרההיא .אחר-כךושאוליתודהאמדהילד .עודלוהציעה
בגמלאות.היאעכשיואבללצרפתיתמררההייתהשפעםהזה

עלדברשוםלהסיפרלאהילדאמרה.היאפנסיה,זהגמלאות
זהגםאבלסגוד'ילדכנראה"אתה :אמרהגררביץ'ורבקהעצמו

בסדר."

ירדדשהנוסעיםאחריארתהמצארגםרשםקמהלאהיאיותר
הפניםעםיושבתארתהמצאוסופית.תחנהמרכז,בתל-אביב

הרכבתשלהנסיעהלכיורןעצומותוהעינייםלחלוןלחוצות
הארוךהמטאטאאתשהשעיןאחד'ניקיוןפועלעמדה.שכבד
גברת."תתעוררי,ואמר:אליההתקרבהמושבים,אחדעלשלו

ולאלוענתהלאגורביץ'דבקהאבל ,, .ירדוכבדכולם .הגענו
לתשערבעארוחצישמרנהכברהייתההשעהממקומה.זזה

לכיורןהפניםעםישבהוהזקנהסופית,תחנהצפון'בתל-אביב
הימניתלחיהחיוורים.היוהמאופריםפניהקמה.ולאהנסיעה
שנירגעבאותושמסגרהחלוןשלהקרהלזכוכיתלחוצההייתה
 :ושאלשלדהשחורבמטאטאאחזהפועלידיים.לוחציםגברים
שאלהעלגםהשיבהלאהאישהלדבריו'אבלי "?ישנה"את

ריקהיההקרוןהגיבה.לאהיאבכתפהכשנגעגםלדבריו,זו.
תרמילועלהישנההאישהעלהזמןכלשהסתכלאחדמילדחרץ
ראשה.מעלהחפציםמדףעלמונחשהיהצהוביםפסיםעםירוק

היהלדשקראשמילמרותכמשהד'אותרשיאשימופחד.הפועל
אותר,לטאטאבשביללקדרןלעלותעליוהיהוממילאהזההילד
התחנה.שלברמקולהורעדתמיניכלהגיעומבחוץפעם.כלכמד

בחלוןפעם.מדינקטעהמודיעשלוקולורופפיםהידהמגעים
רזהושמונה,שלדשיםכבןצעירגברהתמונות.התחלפוהרחב

פעםשהידגדולותועינייםיותרסמיךפעםשהיהחרםשיערעם

הריק.הקרוןלתוךפנימהוהסתכלהרציףעלעמדיותר,ירוקות
יותררואיםלאשכמעטהישןמהסוגצבאימעיל-רוחלבשהוא

שלהדדדדדהבשמלההבחיןהואכחולים.פעםשהידג'ינסומכנסי
בפירוש(כךבתרדמה.שקרעהלדנראתההיאהירועיבת.האישה
ראההואמבטיו.אתבהריכזהואבתרדמה".)"שקרעהאמד.

שלבכתפהונרגעתכחדלמשרווליוצאתחלקעדרעםחרמהיד
בזהירותשלדהמטאטאאתשהניחניקיוןפועלהיהזההאישה.

לתקוףמתכווןשהואחשבתי"לרגעהריק.הקרוןבתוךמושבעל
הואמברכה.שלמסוימתבנימההצעירהאישהדרהאותה,"

הזאתברכבתלהגיעאמודשהיהבנואתלחפשכדילקרוןעלה
כבררשתהעישן,בקפטריה,ארוכהשעהישבהואמנהריה.

בשוטטותהזמןאתהעביראחד-כךקפה.ספלונישלרשה-ארבעה
הייתהזאתהזה.למקרהקשורותשלאובמחשבותהרציףעל

הילדשלאמדהרגיל.הזמניםבלוחהופיעהשלאמיוחדת,רכבת
עמוקהשינהמתוךאותוקרעהצלצולבבוקר.השכםאליוטילפנה

אומרת"זאתאמדה,הזמנים,"בלוחשינוי"ישחלום.שוםבלי
 .איננוודניירדדכבדהנוסעיםכלעכשיו ,, .יותרמדקרםיגיעשדני
עלההואחשב.תדאג,שסתםחבלאליה.לטלפןרצהלאהוא

לקדרן.

ג

ברכבתבוקרלפנותמתהבפנסיה,לצרפתיתמורהגדרביץ',דבקה
רכבותלוחבשדםהופיעהשלאמוספתרכבתהייתהזאתנוסעת.

באביבפעםבשנה,פעמייםמודפסיםהמסודריםהלוחותדד. iמס
מופיעותשלאמתוכננותלארכבותישתמידאבלבסתיו,ופעם
גדרביץ'רבקהבחרהכזאתברכבתנוסעות.זאתולמרותלוחבשרם
לנסוע.
הכרטיסיםמבקראמר ,,נוסעים,מארדהרבהישהאחרון"בזמן

לבשםהואלדבריולעתלית.חיפהביןהכרטיסאתלהשניקב
"למהדבר.כךעלאמרלאאבלאחד,לכירדןכרטיסזהשהיה
זהבמטוס ?מטוסזה,"מהשאל. "?לבבכלללשיםצריךהייתי
בכיווןרקמדובראםבייחודאחד'לכירוןטסיםאםחשודבאמת
הלוך."
אתמעדיפיםאנשיםהאחרוןבזמןשכנראהאמרההנחמדההאישה

פסיםשניעלישרבקר"נוסעיםאמדה,שהיה,"כמר"זההרכבת.

שבאותומכוניותמפחידיםסיבוביםבליפעם.אףנפגשיםשלא
דבריםהרבההאחרוןבזמן"נכדן' :אמרהכרטיסיםומבקר ,, .ממול

מצאלאאבלדוגמהלהביאניסההואפעם".כמדלהיותחוזרים
קצתוהתנהלהקצרצרהמקרהבכלהייתההשיחההשתתק.ולכן
אחר-כךעתלית.מבצדחורבותפניעלהרכבתשחלפהאחרי

שםבמזנון'והתיישבהנוסעיםכרטיסיאתלנקבהמבקרהמשיך
ועישןריחבליכמעטסוכר'בליחלב,בלידלילפילטרקפהשתה
סיגריה.חצי

שלדלחברערבלפנדתסיפרנחמדה,"באמתאישההייתה"זאת
T ,מרריס.צודק,"אתה :אמרוהקופאינהריה.בתחנתהקופאי'אק

להואמרתילהרצליהאחדכרטיסביקשה .מאודנחמדהבאמת
טוב, :ואמדהרגעחשבההיאאזבהרצליה.עוצרתלאשהרכבת

הלוךכרטיסרוצההיאאםארתהשאלתילתל-אביב.שיהיהאז
להבדיליודע"אתה :ושאלהחייכההיאואז .הלוךדקארוחזור

שלי.המקצועזהיודע,שאניבטחאמרתי ?והחזרוההלוךבין
 :אמרהוהאישה

 .הלוךרקלקחההיאבסוףמצליחה.תמידלאלמשלאניכילא,
להגיד,רוצהשאנימהדואהאתהעדינה.הייתההיאבאמת
שרםלאגםבטוח.אנימזוודה.לההייתהלא"לא, "?מרריס

ממשחום.מעררנשיםארנקרק .ניילוןשקיתלאאפילוחבילה.
קטןברשםבקבוקגםאולי .איפורלכלירקאוליהספיק .קטן

"היה :ערדנזכריותרומאוחדהכרטיסים.מבקראמר ,,לנסיעות,
נסעהלאהיא .החלוןלידוועלתלוישהיהאפודגשםמעיללה
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זמן."להרבה

ד

רקאבלנוסעתברכבתבבוקרששיביוםמתה 'גורביץרבקה

כולםכמויורדתלאשהיהלבאחדילדשםלתחנהשהגיעהאחרי
עצומותעינייםעםהעומדבקרוןבשקטלשבתממשיכהאלא

בןשהיההזה,הילדורקירדוםיהנוסעכלהנסיעה.בכיווןוהפנים
ענתה.לאהיאאבלאליהודיברלידהעמדאחת-עשרה,אועשר
אותוכיבדהוהיאהנסיעהבזמןמולהארלידהישבהזההילד

מנהריהנסעהואשתיים.אוקובייהלקחהילדממולא.בשוקולד
שבועותשלושהכללתל-אביבמנהריהנוסעהוא .לתל-אביב
הילדנוסעבדרך-כללשלו.אבאאצלשםומתארחלסופשבוע,

שינויהיהכיאיחרכמעטהואהזאתלרכבתוגםאחרת,ברכבת
לתחנה.אותרהביאהגר,הואשאצלהשלו,אמא .הרכבותבלוח
אחדשוטרהאורות.אתלהדליקכנראהשכחהוהיאחושךהיה
מתוקבחיוךאותוהמיסההיאאבללתחנהקרובארתהעצר
עללעלותהספיקהילדדר"ח.לרשוםבליארתהשיחרדוהוא

התכוונהשבהזאתאתוהקדימהמוספתרכבתשהייתההרכבת

שללאביוטילפנהואחר-כךלשלוםלונופפההיא .שייסעאמר
אותהראההילד .השינויעללווהודיעהבעלהפעםשהיההילד

התחנה.אתשעזבהעדוזחלהזחלההרכבתכיהסגורמהחלון
הפתוח.הטלפוןתאבתרך~מרשהייתההדמותאתראההוא

יחזרוהםאוליהאסימונים.נופליםאיךרואהשהואלוהיהנדמה
ייפרדו.לאהםויותרחשב,י,לשנאחדפעם

ה

רקאבלמנהריהברכבתבבוקרהשכםמתה 'גורביץרבקה

לכיווןהפניםעםמתהאותהמצאוסופית,תחנה 'מרכזבתל-אביב
לטאטאכדילקדרןנכנסהפועל .ופועלילדארתהמצאוהנסיעה.

אבאעםלהיותנסעוהילדוהפחיםהמאפרותאתולרוקןאותר
הבחיןוהואהרציףעללוחיכההילדשלאביו .בביתגרשלאשלו
הילדנעצרהמושטותזרועותיולתוךישרלרוץבמקוםאבלבר

ששכחנזכרהילדהריק.הקרוןלתוךבריצהעקבותיועלוחזר
שלראשהמעלגבוהמדףעלמונחשהיהשלוהתרמילאתלקחת
שבועותשלושהכברהתעוררה.לאועודשנרדמהנחמדהזקנה
התארכוהאחרוןבזמן .האחרונהבפעםאביואתראהמאזעברו

בתוךויותריותרלוצפווהגעגועיםויותריותרהאלההשבועות
הוא .התלונןלאהואאבל .ולגרוןלחזהמשםועלוהבטןחלל
כשנכנסשלו.התרמילעםאחרלמקוםתמשיךשהרכבתפחד
לעזורניסתהשקודםהזקנההאישהאתהילדראההריק·ון 1לק
עכשיולושתעזורממנהלבקשרצההוא .התשבץאתלפתורלו
ישנהשהיאלונדמההיההגבוה.מהמדףהתרמילאתרידולה
בידהפוךמטאטאעםאחדפועללקרוןנכנסואז .אודמקעמו

רטיאטאארוךהיההמטאטא .שמאלבידשחורקפהכוסרמיןי
ממנווביקשלפועלקראהילדהבולטים.הפנסיםעםתקרההאת

אמרהפועל .תיסעשהרכבתלפניהתרמילאתלהורידלולעזור
מחכהשלושאבאאמרהילדלדאוג.מהואיןפהנשארתתבהרכש
ושאלהמושבעלהכוסאתהניחהפועל .אגודכברהואואולילו
יבשות.היושפתיושלא.אמרילדהשלו.סבתאאהיהזקנהאם
נחיריו.אתמילאהקפהריחרק

לחודש.דולרמאתייםמעלית,
שיצאהלצרפתיתמורהאמיתית.גברתמאוד'עדינהאישה"היא

מפקידחוץאישאצלהביקרלאמאזשנים.הרבהלפנילגמלאות
מדברבחודש'ראשוןכלמופיעהוא .מזרחיבבנקשעובדאחד
היאהבא.החודשבשבילבמשרדמשלםואחר-כךקצת~תה

שלאבתנאיאצלםאותוהפקידהוהיאכסףלהשהיהליסיפרה

בחודש,אחתפעםאישית,אלאלחשבוןמחשבוןאותויעבירו
יודעתלאאניקצת.~תהוידברלמקוםמיוחדבן-אדםיבוא
הזהבגיל .משנהלאגםשזהחושבתאנימדברים.הםמהעל
בגילרקולאקצת."~תםשידברוזהרוציםבסך-הכלשהםמה

עמדההשבתיפה,יוםינואר,סוףהיהושתקה.חשבההזה,

לחזור.הבטיחדקותכמהלפניועזבאצלהשביקרוהשוטרלצאת
דינהגלים.ללאושקטכחוליםנחהחוףשעללהרדופיםמעבר

באה.לארוחשוםאבלהרשתאתוגםהחלוןאתפתחהאלקיים
"אםחשבה.זה,"בגללאותייפטרושלא"רק .עמדכאילוהכל

המרפקיםאתהשעינההיא "?אלךאנילאןעכשיואותייפטרו
דקאור ?כוחישלמיאבלאותולצבועצריךשובהמשקוף.על

זחלחוםסיורג'יפהמאפיר.היםעלוירדהענניםדרךחדראחרון
יותרעוברהזמןהאחרוןבזמןשנתיים,אולישנה,לפניבחולות.

שסייראחדמילואיםחיילהכירהכלום,מספיקיםולאמהרמדי
עםכמעט,גשםבלייפה,חורףהיהאזגםהחוף.עלכזהבג'יפ
אתההחולעליוםארבעיםשאחרילהאמרהואובהיר.נקיאור

שלתנועהאיזהדינהתאמיני"לאהעקבות.כלאתלזהותלומד
סיפרהואאמר.בלילה,"כאןישחיותמיניוכלזוחליםחרקים,

ויםצוקיםישאבלחולבושאיןהאגאיביםאחדאיעללה
אחרילבדלשם"נסעתיאחר.מקוםבשוםרואיםשלאכמוכחול

 .אמרהבית,"אתשעזבתי
משהואוביחד"שנינולשםניסעש"פעםשיגידקיוותההיא
ביןשלםלילהאצלהישןהאחרוןביוםאמר.לאהואאבלכזה,
שלואמאעםבנהריהכאןשגרבןלושישלהוסיפרלשבתששי
היאהאמתשבועות.שלושהכלבתל-אביבאצלולבקרונוסע

שארתווחודרירוקמבטעםמשונה,קצתבחורהיההזהשהחייל
העבודהבגדיאתפשטהאחרוןבלילהלרגע.ממנההסירלא

במקומםולבשלפחותאחדבמספרעליוגדוליםשהיוהצבאיים
בבוקראופנתי.מאודלהשנראהאמריקאיומעיל-רוחצריםג'ינס
ארתהיזמיןשלפחותקיוותהערדבדרךלתחנה.אותרליוותההיא
שהואוכנראהזזהכברהרכבתאבלבתל-אביב,לסופשבועפעם
 •הספיק.לא

-"הליקון"
עכשוויתלשירהאנתולוגיתז;,דרה

סלעואיריתאוראמירבעריכת

 :עצמי""דיקון- 4"הליקון" ~לאוריצוא
בייאתיאלוהאבאלעבד •איילוןלאה •אוראמיר •אדוניס

אלמחמד •אלירזישראל •אלימלךדרור •אלוייססתוית •
רות •בוקובסקיצירלס •אנגלקי-רוקקטרינה •מאעיוט
ברנשטייןאורי •בר-יוסףחמוטל •בן-אחרוןיפתח •בלומרט

רפי •הרכביחדוה •הסאמירה •דיצנירמי •גולןרות •
חלפירחל •חדאדמישל •זרחינורית •זקסאריה •יייכרט

רונית •לסקליחזי •לויןגבריאל •כרמי .ט •כנפושושנה •

רות •משעולאגי •מריםרבקה •מנוראיריס •במזוז-סלחו
 •פרפהרסקו •סילקדניס •סיוןאריה •סומקרוני •נצר

אשר •רוזיביץיטדאוש •קוסמןאדמיאל •פלאתיסילביה
שימלהרולד •שימברובסקהויסלבה •שטרנפלדצבי •דייר

 •שלוצרויה •שלואלינעם •

הןרלירםאפילובכתה.הלילהכל"האחרת.אמרה "היא,זאת"כן'
 rien ceבצרפתית:ענתהוהיאקרהמהאותהתילשאעזר.בקרשי

n'est rien , לדייריםשאסורנכוןדבר.שרםזה ,כלרםזהשבעברית
יכולתיאניומה ?לדעתיכולתיאניאיךלאבע,ילהודבלילנסוע
 "?לעשות

פיזירתר-ושש,-שלושיםבתאלקיים,דינההיההאחרתשלשמה
 .הצפון""כוכבולתשושי-נפשלקשישיםהמרגועבביתפיסטית

לעזוראהבההיאשנים.משבעיותרשםעבדהאלקייםדינה
גרההיא .חמצןמספיקהגיעלאשלהםשלשריריםלאנשים
בלישלישיתקומההים,מולרמזברחובחדריםשניבדירת

 mהמובחרהספרים mבחנוילהשיג •
 •עב"מביתןמהצואתבהזמנההסדרהאתלהשליםניתן •

עצמי"·"דיוקןבנושאעיוןיוםייערךהקובץצאתלרגל
 .י.ר.פרופיוספרות)(שירההירשפלדאריאלמר:המרציםבין
 •(פסיכולוגיה)לויעמיר"ד •הדתות)(מדעורבלובסקיצבי

(פילוסופית)צמחעדיפרופי •(משפטים)פלדמןאביגדורעוייד
 •(אמנות)שפיראשריתגבי •

15גיביוםצדק,בנווהדללסוזןבמרכזייערךהעיוןיום .10.91 . 
שלהנוכחיהקובץמתוךשיריםבקריאתתשולבנהההרצאות
-יישיחות-בייהליקוןההרצאותתתפרסמנהכן .ייהליקוןיי

נוספיםפרטים .העיוןיוםבעקבותשתוצאמיוחדתחוברת
 .בעיתונותיתפרסמו
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חשבהואאותר.הטרידוכבדרתמחשבותבגבר. !!!1!!1-

שאיןהדגישקשה.ובעבודהבבדידותחייועליועובדיםאיך
הדלתאךמישהו,עלראשלהניחרצה .יותרלסחובכוחלו

נפתחה.היאלהפתעתועליה.אותרהשעיןוהואקרובההייתה
נעלולאפעםאףואוליארתה.לסגודשכחוכנראהמוזר,
אפףפנימה,פרץרענןאורידלצאת.שיעזחשבולאארתה,
האווירשלהנעימהקרירותוקלה.סחרחורתלווגדםאותר

אתהרחיבוהואאליוהגיעוריחותמיניכלהזיעה.אתלוייבשה
בשמיםפידרת.שלוריחותפרחיםשלריחותלתוכוושאףנחיריו

ללכת,והתחילדגליואתהזיזכרכבים.המונינצנצוהשחורים
והתחילבדידותואתשכחלרגעטוב.היהזה .בחוץשהוארגילה
והשתתק,נבהלמידאבלשמחהשלנעירותולנעורלקפוץ

לאומיד'הבית.בניאתלהעידעלולותשנעירותיוהביןכי
אכניסאנירגע,דק .ולרוץלדהורהתחילקדה,זהאיךאפילוכדרר
לךויהיהבלילהתתגלישלאכדילמזורןמתחתשלךהשמיכהאת
הקטןהחמודוןעלהסיפוראתאמשיךאנירתיכףלישרןונעיםחם

הגב.לוכאבמלאים.ארגזיםהיוםכלכבדים,משארתוסחבשעבד

יישבראחד,קשקנהדקקש,עליויניחושאםגמל,כמרהדגישהוא

הגב,לויישברנוסףקטןאחדקשקנהבליאפילוואוליהגב.לו
הואלמהכן'סחב.הואזאתבכל .קטנטןאחדצעדמערדסתם
לעמודניסההואאוליעומד'היהדקאילו .חייוהיואלה ?סחב
לויהיהשלאשיזרז'עליווצעקבמקל'אותריכההאדוניוואזבדדך
אותריזרוקיעצורשאםפחדכיניסהלאואולי .יעבודלאאםארכל

עזוביהיהוהואביתלויהיהולאארכללוייתןשלאאראדוניו
לקצתגםואולילביתשזקוקקטןחמודהיההואכיבדרכים.ועצוב
ממנו.לושאכפתהדגישהואארכללושםהיהכשאדוניואהבה.

היהולאבפחדנעצרולאונערדהרהואשעכשיוזהעלולחשוב
קצת.פחדכןהואכן'קררם.כמרארכללויהיהלאשאולילואכפת
לדהורהמשיךזאתבכלאבלוירעב,מחסהבלישיישארפחדהוא

לאשהואבגללכנראהבינתיים,כלרם.לואכפתלאכאילוולנעור
לצעוקוהתחילמהמיטהקפץבעליוהבית.בניהתעודדוזהיר'היה

אחדילרדוףכולםמיד ?לנרלברוחהצליחהואאיך ?קדה"מה-
אנשיםקפצו,כולםשכזה".דעחמודהרשע,אתלתפוסהמנוול,
ופתאוםבשמחהודילגקפץהקטןהחמוד .לרוץוהתחילווכלבים,

מהידעולארגעעמד .אדוניוצעקותואתכלביםנביחותשמע
דהרהואאבלכאבה,שלווהבטןבחוזקהדפקשלוהלבלעשרת.

כמעטודוהר.דוהרוהואוקרביםהולכיםהרודפיםויותר.יותרמהד
אותר.ויסגדואותריתפסווהםנופלכמעטכוח,לואיןכבד

נכנסהחמודהדי .תשמעי .שלי~י'לה ?iיותררוצהלאאתמהדי'
אותר.למצואיכוללאאחדאףרשםשיחיםשללסבךלהדגישבלי
השיחים.ביןדדךלומפלסחברי,ללכתממשיךהואכוחחסד
בסבךילךשהחמודאחדיהדיתשמעי,אבל ?לךנמאסזהמה,
שלוהדיחאתמדיחיםומשתגעים,מסתובביםשהכלביםבזמןהזה,
חמודהיהאיךמביןלאצועק,ואדוניוהוא,איפהיודעיםולא

העמקאלויגיעהסבךאתיחצההחמודהזהבזמןנעלם,ופתאום
ירקצל,זורמים,מיםעםשלומקרםהואהנעלםהעמקהנעלם.
צלוליםמיםולשתותלהתרחץירכלהואשםרפידות.פרחיםוהמון
 .אותרלמצואירכללאאחדואףולנוח
מלוכלכת.יפה,לאחיהחמודחמודים.עליותרלשמוערוצהלאאת
 ?חמודעלדווקאיבראשהמשיחיודעתלאאת ?מדברתאתמה
לגמדיסיפורממשרוצה,אתאמיתיסיפורצודקת.אתאוליאבל

בסדר.מעניינים.לאחמודיםויפים.אמיתייםונסיכהנסיךעלאמיתי
ונרדמה.תפרחאכלההנסיכההנמה.היפהפיהעללךאספראני
טובלילהנשיקתלךאתןאניהנהומתוקה.טובהשינהישנההיא

אתרוצהאתאיפהנעימים.וחלומותמתוקהשינהלךושתהיה
 ?נשיקהערד ?מספיקלאאחת,רעודהקטן'האפוןעל ?הנשיקה

?זאתסינדרלהעל?אוליסיפוראיזהטוב.סיפור.ערדרוצהאת ?לא
מארדשעבדהאמיתיתנסיכהנסיכה,עליפה,יפהאמיתית,אגדה
החבריםבמשפחתה.אהובהולאברדדהילדההייתההיאקשה.

להיותמארדהשתדלהתמידהיאהחיים.בעליהיושלההיחידים
זהאבלארתהויאהבוממנהמרוציםשיהירכדיקשהולעבודבסדר

השיריםאתבעל-פהלזכורהצליחהלאהיאפעםאףלה.עזרלא
כפילדבריםדומיםהיולאבכללשציידהוהציודיםארתהשלימדו

הבינובמטבחארתהלכקדשבארהחיותדקבמציאות.נראיםשהם
~תםוציפורים.שפניםובדרוזים,כלביםהיוחבריהבאמת.ארתה
אהבה.לההחזירווהםאותםהאכילהלהם,דאגהשוחחה,היא
עבודתהאתערשהנראית,לאבמטבח,בצדיהייתהתמידהיא

בכרקדהממלכה.בענייניעסוקיםהיותמידוהמלכההמלךבשקט.
יפהישהאםדאי"דאי-הראיאתושואלתקמההייתההמלכה
השמשכשקדניבמלכהשהסתכלההנסיכה, "?הממלכהבכלממני

זוהרים,גווניםאלפיברויוצרותוהמלאהשחורכשעדהמפזזות
חשבההיאהממלכה.בכלממנהיפהאיןשאכןבלבהלהחשבה

 .לשירלציידילבשלי :טובכךכלהכללעשרתיודעתגםשהמלכה
כךכלעצמהאתהדגישההנסיכהארתה.העריץממשבצדק,המלך'
שאףידעההיאלה.הצליחלאלעשרתשניסתהדברשרםעלובה.

יצאההמלכההמלכה.כמריפהדבריםלעשרתתרכללאהיאפעם
האפודבגשםמתבוננתלבדה,בחלון'עמדהוהנסיכהלענייניהלה

גדולשולחןלידונישאדםלוישבהמלךרככתה.יבחוץהמטפטף
ומבעאודםבאבנימשרבץזהבכתרלראשווספרים,ניידותעמוס
הנסיכהסיבה.בליברכהשהנסיכהכעסהואוזעף.סדהיהפניו
נפלאים,כךכלהרדיםלהשישמאושרתלהיותצריכהשהיאידעה
שאמאילדיםבממלכהשישידעההיאחמים.ובגדיםארכללהשיש
הייתהלאהיאאבליבש.ביתאפילולהםואיןמתרשלהםאבאאר

חרכמהנשקפההכחולותשמעיניויהמלךלבכות.להפסיקמסוגלת
סיבהבליברכהארתהידאהבשמיםשאלוהיםלהניבאשמימית,

מהאסונותיותרערדנבהלההנסיכהלבכי.סיברתלהלספקוידאג
להיותצריכהשהיאידעההיאארתה.לפקודשעתידיםהאיומים
ניסתההיאהחשובים.בענייניהםולמלכהלמלךלהפריעולאשקטה
כךכלשהיהוהוא, .למלךוהראתהמדגישהשהיאמהאתלכתוב
זהמתחרזיםלאשלההשוררתסופיאיךלהוהראהגילהחכם,
נסיךעלוחלמהלוהקשיבהלאהיאאבלשצדיך'כמרזהעם

את~כזבמארדשזהכמרבןנשיקה.להוייתןלבןסרסעלשיגיע
שקרעהולהיותלחלוםהמשיכההנסיכהעליה.צעקוהואהמלך,
ולהשתכלל,לימודיהעללשקודהמשיכההיאבעבודותיה.בסתר

דאהלאאחדאףאבליולניקיוןלסדרלדאוגויותריותרוהשתדלה
הייתההיאאזשכבדלבשמרלאשלה.המאמציםאתהעריךולא

אחד,בהיריום ?עייפהלאאתמהלישרן.מתהאניארי,סינדרלה.
יוםאז ?אעשהאנימהיכולה,לאכבדאני ?לךלספרלהמשיך

כדררלאללכת.רצתהומארדנשףעלשמעהסינדרלהאחדבהיר
להשקרעההייתההיאאזעדיבסלוןלשיחהשהקשיבהקדהמה

לאהיאעליה.האהוביםהחייםבעליעםדקובילתהבחלומותיה
מתיידעהלאמדברים,שאנשיםבמההתעניינהולאעיוניתהייתה

לארגםאנשיםופוגשיםרוקדיםשבהםנשפיםמיניכלמתרחשים
עלשמעההיאאופןבכללנסיכים.עצמהאתלהראותארתהעניין
מהלההיהלאמה,אלאולצאת.יפהלהתלבשרצתהונוראהנשף
אתעבדתיהיוםילךאגידאנימהנורא.עצובההייתהוהיאללבוש
מיהרתיקפה.בבתיישבוואנשיםיפהשמשהייתהדיזנגוף.רחוב

הראווה.בחלונותהסתכלתיובדדךהספדמביתארתךלקחתכדי
אנישקוף.חצירראלמבדירוקהשמלהדאיתייקד.כךכלהכל

ניסיתישקלים. 800או 600אוליעלתהלי.תתאיםשהיאחושבת
איןאפשרי.בלתילגמדינדאהרזהאותה,לקנותארכלאיךלחשב
חגיגית.מדייותרהיאאותה,ללבושלאןלייהיהלאכךביןדבר,
טובלסרט.ללכתליהציעהואשוקולד.ליקנהצחי,עבדבדיוק
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הסרט,באמצענרדמתהייתיודאיהזאתהעייפותעםהלכתי,שלא
יודעתלאאניבמשדד'בבוקרמחדלישמצפהמהעלולחשוב

ואנילעשרתצריכהשהייתימהכלהספקתילאאעשה,אנימה
הםאםלכתוב,צריכהשהייתימכתביםהרבהכךכלישפוחדת.

חושבתאניילדתי,יותרטובתתכסי .םי~;,;יהירבזמןיגיעולא
לךישראםמחדתלבשימהחשבנולאשלךהאמבטיהשאחרי
צדיךהעבודהאחדיומחדהאוכלשנגמדגםחושבתאנינקי.סוודר
דליפהישמדק.ולבשללמכולתרגםירקותולקנותלחנותללכת

למסלגשתגםצריכהאניארף,למרסן.לגשתצדיךבדדיאטרד,
לישרן,ארי,כסף.מדייותרלישהורידושעשר,לטעותבקשרהכנסה
זהקסם.להשעשתהפיההייתהשלסינדרלהארמדתאת .לישרן
שהייתהנכרןזה .כךבדיוקקודיםלאהדבריםבאגדותאבלנכרן'
שלהעבודהשנותכלאתנשכחלאבראיאבלקסםוהיהפיה

הםעכשיולהם.עזרההיאשתמידשלההחבריםכלואתסינדרלה
הציפוריםלה.ידאגושמישהותקבלהיאשגםהזמןשהגיעחשבו
המרכבהאתלהובילהתנדבורהעכבדרניםיפהפיהשמלהלהתפדו

"מישאלוכולםממנה.יפההייתהלאלארמוןהגיעהוכשסינדרלה
 .לרקודארתהוהזמיןבההתאהבשהנסיךוכמרבן "?הזאתפיההיפה

אתהביתה.לחזורחייבתהייתההיאבדיוקבלילהבשחים-עשרה
להתרכזתוכלולאבעבודהלמחרתעייפהתהיההיאאחרתיודעת,
אתכששמעהבפניה.שעומדותהמשימותכלאתטובולבצע
אומדתאתמה,הקסם.שיפוגלפנילברוחהתחילההשעוןצלצולי
לאזהחמודה'לה.לאלא. ?המדרגותעלזהבנעלאיבדהשהיא
מהםאחדכשבכלנפלאיםלילותשניעודהיו .הראשוןבערבקדה

ומסוקרן,מאוהבלגמדיכבדהיהוהנסיךיותריפההייתהסינדרלה
עלקטנהזכוכיתנעלאיבדההיאהביתה,להנעלמהכשהיאאז,דק

הממלכהרחביבכלנדדהוא .לנדודיצאהנסיךעכשיוהמדרגות.
אתלמצוארצההואאםכילה.מתאימהשהנעלהנערהאתלחפש
רצינישהואלהוכיחצדיךהיההואלושמתאימההיחידההנערה

להיעלם.יכולרגעוכלשבידכךכלהדיהכללמענה.ומתאמץ
בדרכיםנסעהבתים.בכלנעלייםומדדלביתמביתנסעהואוכך

לנסיכהגעגועיםמלאכשהואומעייפות,ארוכותבדרכיםוחיפש

חיפשהואבבתים,חיפשהואבדרכים,חיפשהואהיחידה.שלו
קםהואברקדכל ...רעודוערדביתוערדביתבתים,דאהבשדרת.
שדהועודביתועודביתדאההואהיחידה,אתלחפשלעבודה,

מה, ...ערד ...עודעודוחיפשחיפשועודבחרדהועודבחרדהרעוד

רוצהאת ?עייפהלאערדאתמה, .לישוןצריךטוב,ארי, ?נרדמתי
עללךאספראניהפעםטוב,נר,יכולה.לאאני !לא ?נסיכהעוד

שעבדוהאנשיםכלנרדמוואתהנרדמההיאאיךהנמה,הנסיכה
רמיוהסייסיםוהסנדלריםוהמכבסיםוהמבשליםהאופים .בארמון

כלאופן'בכל ?מלאכהבעליאיזהאנשים,איזה ?שםהיועוד
תמונהאיזולךתאדישהיה.מצבבאיזהבמקום,נרדםשעבדמי

וישנים.נרדמיםכולםעכשיושעשה.הפעולהבאמצעאחדכליפה.
הילדים,נרדמים,הבתיםבכלהילדיםהציפורים,האנשים,הכלבים,

היאההתחלהצודקת.אתנכון' ?ההתחלהלאזאתמה,הציפורים,
שנוראומלכהמלךהיובהתחלהכמובן,שכחתי.איךחשובה.הכי
ומתוקה.קטנהלילדהנוראוהתגעגעוזמןהמרןחיכוהםילדה.רצו

תינוקתלהםנולדהלבסוףחכמים.ושאלורופאיםאצלביקדו
ואהבושלהםהנפלאההילדהעםמאושריםכךכלהיוהםנהדרת.
היא !טובזהאויחזק.חזקאותךלחבקליתני .המוןהמוןאותה
היאוכךמיופיה.התפעלאותהשראהמישכליפה,כךכלהייתה
נפלאוהכייפההכיהגילשזהשש-עשרה,גילעדבאהבהלהגדלה
אתמשהו?עלפסחתימה,ולהסתכל.להסתובבהתחילההיאואז

שלהזההיפהלגילהגיעההיאכן, ?פוסחתהזמןכלשאניאומרת
אותה,אהבוכךכלכולםאיךסיפרתילאמה,הנפלאים.החיים
דבריםהמוןוראתהסקרניתהייתההיא ?שלהוהאבאהאמאבייחוד
סקרניתהייתההיאכידברים,בהמוןנגעהאנשים,המוןופגשה

להשמצפיםשהחייםמהכלאתלבדוקהכל'ולדעתלדאותורצתה
זקנהאיזוהייתהונגעה,ואנשיםדבריםהרבהראתההיאמציעים.

נגעההיאבמחט,נגעההיאמחט,כישור,מה,יודעתלאאניעם
כועסת,אתלמהדם.להירדהחייםשלהיפהבגילנפצעה,והיא

 . ..כן ...כוחליאין ... ?מהדם.להוירדנפצעההיא ?כךלאזה
 . ..כן .שהיומצבבאיזהבשינהשקעונרדמו'כולםנרדמהכשהיא

החמורבסבךהארמוןסביבשם ...כן ...ארמדתאתמה ...אח ...מה

 •הנעלם.העמקאלדרךלומפלסהקטן

ם·פור•

מםה•
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אףהאופקכינדמהכךאחדמידהשמים.

יותר,מהדמתלקחהואאךיותר,חשוך
עצמוהחושךכאילונדמהיותר,מזהיר
כפילנוע.מתחילוהואשפיותואתאיבד

תחושהלעיןישהראשוןההבזקשלמראה
גםכךהגדולה,לאשבאשדמוקדמת

לתשוקהבאשדמוקדמתתחושהישלאוזן
שלהקלההמשיכהלמשמעהטוטאלית

בהבזקחדדהקיימת .הכינורעלהקשת
זההבזקנולדבחרדהכאילונדמההזה'
חייגםכך ;העמוקהחושךאותרבתוך

אותהאךחרדה,בוקיימתג'ובאני.דון

זואיןאצלו .שלוהאנרגיההיאחדדה
זוסובייקטיבי,באופןהמשתקפתחרדה

שבדרךמהבפתיחהאיןמוצקת.חרדה

אומרים,הםמהלדעתמבלי~כנים,כלל
אלאייאוש,אינםג'ובאנידוןחייייאוש.
בחרדה,הנולדהחושנישלהמלאכוחו

חרדה,אותההינדהואעצמוג'ובאניודון
החייםחדוותבמדויק'היאחרדהאותהאך

דוןאתהולידשמוצארטאחריהדמונית.
חייולפנינונפרשיםזר'בדדךג'רבאני

ממהרהואשבהםמרקדים,כינורכצלילי
אפשרהתהום.פנימעלבקלילותוחולף

בקפיצותהמיםפניעלאבןחלוקלהקפיץ
תשקעהיאהקפיצותבתרםאךקלות,

מעלג'רבאנידוןמרקדכךלקרקעית.
לרשותו.העומדהמועטבזמןחוגגלתהום,

• 
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מלחמות,שידעהסוערתתקופהבןאלוני'
הנבג,,-העידןוגאולה,שיעבודמחתרות,

הבנגורירנית,הטוטאלירתהמדינה,שליוני
מכירתהפלמ"ח,פירוקהימאים,שביתת

וערד"הפרשה"לעובדים,החינוךזרם
היטבמוצאיםאלהנושאיםוכהנה.כהנה
 .המלךמכלאבכזרביטוייםאת

רבתינפילההואעצמוהמלךרחבעם
באדם,החכםאביו,שלמהשלמגדולתו
השיריםשידמחבריועוףחיהלשרןהדובר

המלךאךגדולה.שלשיאהשהיה .וקרהלת,
ומשחקבקיאוהמתגוללרהליצני'השיכור

בזכותמלך'עדייןהואבארמונו'הליצןאת
המחזיקהאישהואועדייןהאל'בחסדאו

ובנווהמלךהפיכה,ידעהבוגומניהגם
עדהישנהמאירופה :עולםלקצריעדגלו

להיותהפךההוהנשואדןאמריקה.לדרום
שלניסוחובהיפוךזאת,ובכל .שדאגןואןל

-קייםהמלךמטורף'שליבומנוגוגול

המלוכהואתקיימת.המלוכהגםמשמע
שלויד'צלולשלמלוכה .בלבדמוכרים
מלוכה .אפלוליבבית-קולנועיומיתהצגה
מסתפקתאינההקוקרמקיסנפש.לכלשווה

היאהבוגומנית.הממלכהשלבחורבנה
תרכנהואתתולדותיהאתלבלועגםרוצה
חקוקה-דרךעליהלהשתלטנפשה,ואת

לכלהשררההאפורהשתלטותקולוניזציה.
המאבקגםוהנעלה.השגיבעלנפש

אמורהסרט,במהלךלנוהמזומןהאדיפלי,
רצחאב,רצח"אינסטנט"לנולספק

ללכתבדברהנוגעיםכלאמוריםשבסופו
למלינהתזכורת-היםבשפתולבלות
 .א'כיוםלארקולסרטהמרקורי

הוא .לאפורנכנעאינואלונינסיםאבל
ובעזרתההעברית,הלשוןאתלעזרתומגייס
עיןמרהיביזיקוקי-דיבורלהפריחמצליח

קסמוסודבכךהמצויה.האפרוריותמן

אתלממשמצליחהוא .אלונישלהגדול
המציאותלכידתשבעצםהקסםתחושת

לוכדאלונישלהתיאטררןהמחזה.בדפי
היאוהלשוןקסם,בחבליהמציאותאת

לאלוניהמאפשרתהבלתי-שחררה,המגיה
ומפלה,נפילהעליבות,הבמהאללהעלות
עדייגדולה,שלמחלצותעוטרתכשהן
לשונית.מלכות

להדריךהאמוריםהדבריםמקצתהםאלה
אלוני.מחזרתאתהמעצבמנוחתאת

בליוחזקהמלאהריאליהליצורעליו
עלנמצאתזושריאליהמאתנו'להשכיח

השראהרבתבמהליצורחייבהואבמה.
הריאליה,בתחושתיחבלושאלובליופירט,

שהדבריםכדימוחלטכהבאופןהנדרשת
להתרחש.אכןירכלוהבמהעלהמתרחשים

קטן'נסבבחינתשהואהדברשיקרהכדי

בחלום,ומציאותבמציאותחלוםויתממשו
זה.ייחודייוצרשלבמחזותיוהנדרשכפי

• 
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סטודיוסטודיו
לאמנותעתכתב

סטודיו
לאמנותעתכתב

למנוייםחרוש

וכבור

" O בוריןt" חביבהנבעתואמנויותהמרכז

 37850מנשה .נ.ר

 "tבורין O "ערוחתוםברצוני

 )חוברות 11 (שנהבמשך

משרוחכורךש"ח 11 0סךערהמחאהמצ"ב

 .משרוחבוררראח"ש 100 :ר"רחומנוי

 _ ______משפחהשם

 _ _______כתובת

----tנרפון ___מיקוך

תאריך ___חתימה

מחנהד

 !!!מנוי

ירחון

האמנות

היחיד

בישראל

מחנהלמנויחרוש

מחנהמנויערוחתוםברצוני

 )חוברןח 11 (שנהבמשך

 :עבור

 _ ______משפחהשם

 _ _______כתובת

----tנרפוז ____מיקוך

-תאריר-- ___חתימה

 :המחנהורח wפרטי

-------משפחהשם

--------כתובת

םךפו~--- ____מיקו:ן

תאריו----חתימה
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ומנסח,להסדרהמשא-ומתןהשתלשלותאתמשערהרכבייהושפט

שולחכשר~אסאאישיתעמדהממושכת,שתיקהכעקבות

מנרושמאםאנטון ~המצויהשמאלילחברו'קצרמכתב
מסקנותודורשאלכסנדריה,שלהגדולההספדיהאתשרףנאמתמי

 ~למבקריומשיבהירשפלדאריאל :אדוםסדין נi6אקטואליות
 נ6}העשורשלהחשוכיםהסופריםאתמסמןשקדגרשון

דןיוםו.ישראלנאוץמסעירלסיוריורקמביונאההדיהיעל
ז=

 p •אמיתיתתרבותמלחמתלצערו'כאן'להיותיכולהשלאטוען
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 נu •mפור•למנוייהצטרפו

מיוחדתהצעה

 :חרשיםלמנויים
בחינםגיליונות-עבר •

גרולחבחנחחספרים •

שלושהלמביאחינםמנוי •

קרן)או(אורית 03-5101604/991בטלפוןפרטים
 63291תל·אביב , 21טשרניחובסקירח'
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 :וחשבון Jד'לתתנצטרךאחדיום
הגדולים?במאבקיםהייתאיפה

 ?הגורליותבהכרעותהייתואיפה
ברצ,היינו

 .בישראלנכוןהכיבמקום
מפקדאתעכשיומקיימתרצתנועתנצר'עמדנולא

לעשותשעליךמהכלשלה.החברים

אתכם.י'אנולהודיע:טלפוןלהריםזהננד.·מ·עמדנוולא
-החבר(דמימתפקד.אנירצ.אני
לנוער,-בלבדשייח Sלחודש,שייח 10

קיבוצניקים,סטודנטים,חיילים,

חדשים).ועוליםמובטליםגימלאםי, התייצבנו.

התפקדנו.
 03-5101847טל.

שעות). 24 ( 03-5652200טלמסר:

שנח
טובח

ה~פקד
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וידידיומנוייו ,לשוחריוטובהשנהמאחל
החדשותתוכניותיועלוממליץ

,א- 'םו5יה עסונ-
י , '~-,-- , ,,, 
~-:J...t-- ......... - • : -  ,:: .. _ב-,,~

המוצגתמרתקתאור-קוליתתוכנית

נדירהחוויהומעניקהבפלנט~ריום

החללמרחבאתהממחישה
 :ההקרנהמועדי
 12.00 , 10.30בשעות:ובשבת 'ה-'אימים

13.30 , 15.00 , 16.30 . 

ומעלה) 6מגיל(הכניסה

לקבוצותלפלנטריוםמקומותהזמנת

 413217טל.באמצעותמאורגנות

* 
הפולקלורבביתןתפתחאוקטוברבחודש

הראש""פארחדשהתערוכה

* 
התצוגותמתקיימותהאחריםבביתנים

הקבועותהמאלפות

~ 

שנה 500-קולומבוסכריסטופר

ובקורותישראלבדבריהסטור•למפנה

העולם.
ההיסטוריוןמפיהרצאות 8בתסידרה

בן·גלאליך"ך

 ;דתיתקנאותושלרנסנסשלאירופה *
 ;היהודיםוגירושהמוסלמיתגרנדהכיבוש *
 ;הגדולההפרידהיהדות,אסלאם,נצרות, *
 ;ליםמעבראלוהדחיפההאלדורדוחלום *
והמפגשקולומבוסהפלגות *

 ;אירופה-אמריקה
 ;האפריקניםושיעבודהאינדיאניםהשמדת *
 ;האנוסיםפזורת-העולםהרחבת *
אחרי.שנה 500-העולם *

 09.30בשעהא'בימיתתקיימנהההרצאות

קלצ'קיןע"שבאודיטוריוםבבוקר

 27.10.91א'ביוםתתקייםראשונההרצאה

תשנ"ב.חשוןי"ט

חינוךלמח'לפנותנאוהרשמהלפרטים

 03-415244-8בטל'

ומזוזה-הכינות?תרמילמפה,אטלס,
-מנווהחשוב .••

מסלולאתלךשיתןהמדירך
סופו.ועדמראשיתוהטיול

מירבאתלךשיתןהמדריך
ארץ.כלעלהמידע

שלכתובותלךשיתןהמדירך
להםשתזדקקהמקומותכל

בטיולך.

ביותרהנפוץהמדירך

מדריכיאתהמלווההמדריך
הטיולים

 ...זמןלאורךנאמןידיד
בע"מ,;תםהוצאת

 03 " 5288679 :פקס 03-296114טל':תל·אביב, ,ב' 64פינסקררח'

באירופהלמטיילהמדחן •
איריפהבמזרחלמטיילז'מזויך •
בצ'כ•סלדבקיהלמטיילומזריך •

בטריקיהלמטיילךיהמדר

-¾. 
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